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افعثقضَبخيمبِمئر!لمحداِتَلِآ

هتدهه

العلميةالمؤسساتعنصادرهوماسواًالدراساتمنالعديدالعريىالقارئيواجه

وبإلحاحمحلودةفكرةتوصلأنتحاولأوروبينأوأمريكيينيهودكئابمنأوالإسرانيلية

العربىالتواجدمنالسنينألافوكأن،عربيةيومًاتكنلمالقدسأنفحواهامستمردائم

أوفكريًاأوإنسانيًاوتواجذامثلاًتشكلل!لمأرضهماعلىأثزاتترك!القدمطفىالإسدس

هؤلاءمنكبيزاعدذاأنوخاصهَ.إعديةوسائلمنهؤلاءيملكهلمابالإضافة،ئقافئا

الأجنبية.باللغاتالنشرناصية!يملكونمختلفةجنسياتإلىينتسبوناليودالكتاب

الدراسا!مجموعةمنالاسثاءذ&علىأدلوليس.الادعاءضبابوسطتسطعفالحقيقة

القدسبعنوانالعربىالقارئإلىلتصلالعربيةإلىوترجمتأبيبتلفىصدرتألتى

كوهيناَمنونإصدارهاعلىأشرفوالتى111.تسفىدارمحنمدينةتاريخفىدراسات

برافرويهوشواعجوايتينكشلوهوالتاريخيةالدراساتمجالفىشهيرةأسماءتحوىوالتى

الظكيدإطارفىكتاباتهاتدوركاتئاعشرثمانيةحوالىتبلغوممموعة.يافةلاترشىوحواء

الإسلامشبهاترغمالقدسكان!لقد"لاترشىحواءكتبتفقد.العربىالتواجدنفىعلي

،الميلادىعشرالتاسعالقوننهايةصتىثسبئاقليلةأعدادإلاالمسلمينمنيقطنهالممدينة

لمكانتهاالقرنهذامنالعشريناتمنذفقطالعربوالسياسةالدينرجالانتباهلتلقتوعادت

لغة،أوةأمأىيقبللممنهخرجناأنمنذأنه"..مقالهفىيذكربرافروي!شواع"الفريدة

كتاباته.فىجيلموسىأكدهماوهو"ذلكعلىيقدرونلاأنهمإلااستيطانهالجميعويحاول

اليهودسكنهابلتاريخهاطوالعبرانيةتكنلمفالقدسالدراسةفكرةجا!هناومن

إلاللتوراةوفقًاتملكهلهميتمدلموالبابلىالأشورىالعصرينإلىداودمن.محدودةلفترة

ذلك.بعدانقسمتثموسليمانوداودشاؤولعصرفى

جنورهاضربتأصليةاستيطانفترةوإغفالالتار-ذاكرةهحوتحاولاليهوديةالمؤامرة

العربىألوجودتجاهلتكما.العبرانيينغزوقبلفلسطينسكنتلشعوبالأرضعمقفى

اليبوسيين.سكانهاأرضاحتلواأنهمحينفىيهوديةمدينيةواعتبرتهاالقدسفىالمستمر



الروهانيدعلىوحرموا،وتفرقسبىتبعهامحددةلفترةواستعمارهماليهودإقامةوكانت

دخولعدمالمسلمينعلىاشترطصفرنيوسالبطريركأنالمصادروذكرت.المدينةدخولمن

سمحالخطاببنعمرأنإلىالمصادربعضأشارتفقدذلكورغم،المدينةإلىاليهود

نستارو*ككتابالعبريةالمصادربعضأنبلالمقدسبيتإلىبالدخوليهوديةأسرةلسبعين

طوالمحلودةاليهودأعدادظلتولقد،مخلصينالعرباعتبرباريوحاىشمعونللحاخام

التاريخية.الفترات

وقفوثيقةوفى.الصامتبنكعبادةالصحابةهنعدداستوطنهاالإسلامىالفتحومع

كانالإسمفىوقف!أول،الصامتالشئزاويةإلىإشارةم17مههـ/4012لعامتعود

أنشأمروانبنالمللُعبدعهدوخلال.بالمدينةالأهويونواهتم.لخمعربأحدالدارىلتميم

حرصكماالإسلامىمحيطهافىالمدينةواندمجتم196هـ/72الصخرةقبةمسجد

الفاطميونحرصولقد،المغربىالحجموكبيبدأكانوهنها5زيارتهاعلىالخلفاًالعباسيون

عنهاوقال8دينيةمكانةمنلهالمادولتهمإلىوضمهاالمقدسبيتعلىالسيطرةمحلى

.هالشامبلادأزكىفلسطين"م519هـ/034توفىالذىالاصطخرى

ثمعليهااستولواالذينالسبقةالأتراكقدومإلىالفاطميينأيدىفىالتدسظلتولقد

.م.!891هـ/194الفاطميوناستعادها

الزنكيونتزعمهاالتىالإسلاهىالجهادحركةقامتأنإلىواغتصبوهاالصليبيونجاءثم

لطابعهاوعادت،الصليبيينمنوحررهاالمقدسبيتاستعادالذىالأيوبىادينصلاحثم

حدبكلمعالمسلمونوجاطا،الفقهاءمنألافمعالدينصلاحودخلهاالإسلامىالعربى

والصليبيين.المسلمينبينصراعمحلظلتوإن،الصليبيينزمنتركهامنإليهاوعادوصوب

نهانيًااستعادهاأنإلىالأيوبىالكاملوالسلطانالثانىفردريكبينيافااتفاقيةبسبب

أيوب.الصالح

وأمراؤهالأيوبىالد!ينصلاحأقامهاالتىالمدارسوازدهرتالمماليكمعأمورهاواستقرت

المناصبأبناؤهاتولىفلسطينيةعربيةعا!توظهر!،الكثيرالمماليكإليهاوأضافوقادته

العثماني،العصرفىكذلكالأمرواستمروالإداريةالدينية

إسعىعربىتواجدعلىمادىدليلفهىالمقدسيةالأوقافوثائقأهميةكانتهناومن

فالوئائق.المسلمينالعربمنأهلهاتملكهاقرئاعشر-أربعةلمدةالأرضهذهأنيؤكدمكثف
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نظرناثلو.منشاَتمنعليهاوها-للارضملكياتمنحوتهبماعربيةظلتالأرضأنتوكد

العصرمنذالقدسأرضعلىتواجدًالهمأنلوجدناوزا!يتهمحارتهمفىالمغاربةلأوقاف

كذ!.زاوكةالأفضلوابنهالدينصلاحعليهموأوقفخسرو.ناصرذكرهمحيثالفاطمى

فىاليهودأزالهاأنإلىالبراقبابعندقافمةحارتهموظلتعديدةأوقاثعليهمأوقفت

أوقفهوما،والبيمارستانوالخانقاهكالمدارسالدينصلاحأوقفهاالتىوالأوقاف.م6791

علىالإسلامىالتواجديؤكدوديثيةعلميةمنشآتمنوعلماًالفمّرةوقالتهمالأيوبيينأمراء

وقرىمزارععلىكانتفالوقفيات.والاقتصادىوالاجتماعىوالثقافىالدينىالمستوى

ودكاكين،وأسواقوخاناتوحماماتوأفرانوطواحينوقاعاتمنازلوعلىوبساتينوأغراس

الدين.ورجالوعلماًوتجارحرفيينمنعديدةفناتومصالح5اقتصالئاثشاطاتعكسفهى

تلكتوارثتالتىالمقدسيةالأسرأصولمعرفةوإلىالملكيةتفتيتعدمإلىأدىالوقفونظام

تتبعفاويتيحوالأسماًالأماكنعنتفصمِليةصورةيعطينافالوقف،العصورعبرالأوقاف

والمملوكيهَالأيوييةالعصورعبراستمرالأوقافمنفكثير،الزمنيةالفتراتعبرالملكية

وتميمالصامتبنعبادةكوقفالأولالإسلامىالعصرمنامتدبعضهاإنبل"والعثمانية

نفوذلازديادنتيجةعشرالتاصمعال!نفىللضعفونظامهاالأوقافتعرضتولقد.الدارى

أرضعنالعثمانيونفئتازلمواطنيهالصالحالقدسشنونفىوتدخلهاالأجنبيةالجاليا!

السلطانروجةسلطانخاصكىحمامأنكما،الفرنسيينالبيضللرهبانالصلا!حيةالمدرسة

بنوأصيثالكاثوليكالأرمنلطائفةانممَلالقدسفىوقفهاضمنكانالذىالقانونىسليمان

الأعيانبعضوتعدىالأمنوفقدانالمحليةالإدارةاضطرابإلىبالإضافة،عليهوكنيسةديزا

واستيلاءالأوقافتدهورفىالعمرظاهركحركةالداخليةالفنَأثرتكماودخلهاالأوقافعلى

الس!ينفرماناترغمالأوقافدخليخصماعلىالعثمانيةالإدارةوهوظفىولاةمنعدد

الوثائق.منعددفىوردكماالعثماتيين

القدسفىلهمقدملوضعالسعىبهدفاليهودمنمحاولاتجرتالفترةهذهخلالوفى

عنالتدخلعلىمحمدعهدفىحاولواحيثالبراقحائطمشكلةمكلمشاكلمنأثاروهوما

الموأفقةعلىمحمدورفضالمغاريةوقففىوالداخلةابراقأهامالأرضتبليططلبطريق

التحكيموتمثانيةبإثارتهافقامواالإنحليزىالاحتلالوقيامبلفوروص!بعدالكر-وأعالوا.لهم

واستولواالمغاربةحارةوأزالوام1167فىاليودعليهااستولىأنإلىالعربلصالحالدرلى

حىَ.بلاوجهواغتصبوهاالقدسأوقافعلى



تلكفىضربتالتىجنور.دماظهارالعربىالتواجدعلىالقكيدالدراسةهدفكانولذلك

توضحفالوثيقة.هامشئايكنلمالعربوجودوأنفيهاأصحابهاوحقوققرونعبرالأرض

منوالمسيحييناليهودوأعدادالإسديةوغيرالإسديةللعناصرالمتواجدةالتقريبيةالأعداد

معرفأوكذلك،الضرانبلحصرالعثمانىالتعدادكشوفواقعومنوملكيتهاالأرضواقع

المجتمع.لهذاالمختلفةالأفشطة

تاريخيةمقدسيةوثانقمجموعةمقدمتهافىتأثىالوثائقمنمجموعةعلىاعتمدتولقد

وثيقة401والثانىوثيقة06الأوليتضمنأجزاًثلىوهرهـفىالعسيلىجميلكاهلللدكتور

الحرمووثائقبالقدسالشرعيةالمحكمةسجلاتعلىجمعهافىاعتمدوثيقة156والثالث

المقد!سيةالمائلاتبعضومخطوطاتأوراقثم7691-7491سنتىالمكتشفةالشريف

.الكتابلبعضمخطوطاتبكنووثائقأصليةللثائق

الدينصلاحوقفيةوهىم9118هـ/585لسنةتربمالأيوبىللعصرتعودوثاثقهاوأقدم

الصوفيةالطريقةلعضويةإجازةوهىم1191هـ/0133وأحدثهاالصلاحيةالخافقاهعلى

عددها!يبلغالمملوكلىالعصروثانقالأولقسمينإلىوثائقهتتقسمالثانىوالمجلدالقادرية

الثالثوالمجلدوثيقةوأربعينثلائاعددهاويبلغالعثمانىالعصرووثانقوثيقةوستينإحدى

استسلاموأحدثهاالأيوبىعيسىالمعظمنقشوهىم1212هـ/906لعامتعودوئانقهأقدم

القرونعلىوتتوزععثماتيةولائقهوأكثرم1791هـ/1336البريطانيةللقواتالقدس

المحكمةسجلاتمنمنهاوثيقه111َالقدسفيهايحكمونالعثمانيونكانالتىالخمسة

للمورخفلسطينالأنبياءموطنفىالإسلا!أعلاممخطوطمنوثيقة34القدسفىالشرعية

ووثيقتانأصليةوثانق4،مقالاتمناسطفانحنااسطفانللباحثوثائق5مخلصاللهعبد

ذللُ،بعديستعملهامنلتفيدمختصرةتعليقاتلهاوضعولقد.كنعانتوفيقللدكتور

وأوقافهازواياوربطبمدارسيتعلقوبعضهاوقانونيةرسميةهنوعةوثائقتحوىوالمجموعة

يتعلقوبعضهاولاةومراسيمبوظانفوبعضهاالإسلاميةغيربالطواذفيتعلقوبعضها

إليهاالرجوععنالقدستار-فيللباحثغنيلامتميؤشاملةمجموعةفهىوحصرهبالإرث

والثقافةوالفنونللتار-الأبحاثمركزعنالصادرةالمجموعةهىالثانيةوالمجموعة

فلسطينفىالمسلمينوأملاكأوقاف،بعنوانالإسدسالمؤتمروهنظمةباستانبولالإسعية
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!فاترمن532الدفترحسبعجلون،نابلس،صفد،الشريفوالقدس،غزةألويةفى

داودمحمدإيشرلىمحمدولهَقديمتحقيقالهجرى"العاشرال!نفىالمدونةالعثمانيةالتحرير

سطىالضوءتلقىالوثائقأنللكتابمقدمتهفىإحسانالديناكملد.ذكروكما.التميمى

علىتنكرلاشواهدوتقدمالبلاررتلكفىالمسلمينبحقو!الخاصةالأساسيةالحقانقمنكثير

هـلقد،الإسدسالوثفلنظامالإنسانىالجانبعلىالقاطعةالأدلةوتسوقوأوقافهم)ملا!كهم

السلطانعهدفىم1517هـ/029عامفىالعثمانيةالدولةأراضإلىفلسطينانضمت

الأل!.سليم

تسجيلعلي،والازدهارالمقدمدورفىخاصةالعئمافية،الولةفىالعادةجرتولقد

بمناطقتعنىشاملةتسجيلا!التسجيلاتتلكوبعض.منتظمبشكلللدولةالتابعةالمناطق

يتموكان.الاقتصاديةبالحياةخاصةوإحصائياتمعلوماتصثلىوتحتوىوالسكانالإسكان

ممادمحرراسممنهمكلعلىيطلقكانالذينالولاةكتابقبلمنالمعلوماتهذهتلرين

إلىالأراضىتصنيفيتموكانالولايهَكالحَبمهمةيسهلونولايةكلفىالمسئولونوكان

أوشاهىخاصبالخاصوالمقصود:التوالىعلىأملاكئوقاف،تيمار"زعامت"خاص

خاصأو،ميرميرانخاصأوالولايةحاكموخاص،للسلطانمحصولهايكونأنبادشاه

وصغيرهمازعامتكبيرهما:قسمانالسمكريةاكلواءوالإقطاعا!أميرأوالسنجقحاكم

يترتبكانوإنأيامنافىتجرىالتىالسكانإحصائياتتشابهالعمليةوهذه،تيماريدعى

نلائنكلتنظمكانتوإنها،الضرائبمنمعينةأنواعبدفعالمكلفينالسكانتحديدعليها

والموتى.المرضىلحصرسنة

06وهو522رقميحملوثائقهبتحقيققامواالذىوالدفتر.تحريردفاترعدةوهناك

9تار-تحملفيهوقفيهَوأحدثصحيفة Orهـ/%'NOLوفيه،مVrrكلوثيقةوتتضمنوقفية

فىوورد،الوقفوهصادرالوقفتاكيدأوإقامةوتار-الوقفوشروطالواقفاسموقفية

بعضوفىللوقفياتالأصليةالنصوصمنمأخوذاالأوقافمنكثيرتاْسيستارلئالدفتر

ولفاتر-المحضرتار--ا!قفياتصور،القضاةحججعننقلأتاريخهاذكروردحالات

وهذا!وقفهتاريخيذكرثمالملكاشتراءتارهئيذكرالأحيانبعضوفى،الأوقافسجلات

الدينصصلاحكوقفمكررةالوقفياتبعضكانتوإنالعسيلىكاملحققهمايستكمل

أكثر.تفاصيلبهالعسيلىكانوإنوالخانقا.المدرسة



وتحليلدراسةقايتباىالسلطانوقفكوثيقةإبراهيماللطيفعبدالدكتورحققهماثم

مجلةفىالعربىالتار-وثائقهنبعنوانمقالمننشر.ومابغزةوالجامعبالقدسالمدرسة

وثانقمنرستمأسدالدكتورلهعرضوما7191سنةالثانيالعددبالخرطومالقاهرةجامعة

بوثائقبيانعلىهحمد"المصريةالملكيةالمحفوظاتوثائقمنبالبراقيتعلقفيماوخاصة

بيرتم1841-9183هـ/1256-0259الرابعالمجلدفهمهاعلىيساعدوماالشام

القدسعنعارفباشاعارفوكتابسوريالتار-العربيةالأصولوكتاب،لأم،143

الدينيةوهنشآتهاالقدسأوقافإلىأشارتإسعيةمصادرفىوردماإلىبالإضافة

القدسبتار-الجليلالأنسوكتابهالحتبلىالدينهجيرمثلعليهاأوقفوماوالعلمية

.جزعانوالخليل

كتبهوما"الأقصىالمسجدبفضائلالأخصا%تحافوكتابهالسيوطىالدينوشمس

عبدوابنبردىتغرىوابنكالمقرينىمؤرخونكتبهوهاوهيشيلومكعوبدايااليهودالرحالة

Miseكتابهفىجيلموسىكتبهلمارجعتفإشكذلكالظاهر Gil: Pious Foundation

يهودية.أوقافإلىالإشارةندر!!إناليوديةالضيريهَتالمنشط!كنتكلمالذى

لمدةاستمرتلأبنانهاالعربيةالجندروأنالأرضهذهعرويةتاكيدالدراسةمنفالهدف

يوكد.أنحاولكساهامشئايوطارئًايكنلمالعربىالإسلاهىوالتواجدقرئاعشرةأربعة

فلسطين.أرضأصالةأصيل*هوبلاليهودالمورخون

الموفقوالله

عطامعمدزرل!دة
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تمب

التواجدوتؤكدالأراضىعروبةتثبتفهىالقدسمَار-فيخاصةأهميةالأوقافتمثل

،عديدةأجيالعبرتوأرثوهاالتىأراضيهمفىالعربالسكاقوأحقية،الإسلامىالعربى

والمساكنوالقرىالضياعوتعلكوابأراضيهاارتبطتعربيةوأسرسلالاتعليهاوعاشت

الددلةحاتأنإلىأغصانهاوتفرعتواستطالتالأرضفىجندررهمونمت،والطواحن

العربية.الجذورواقتلعتالأرضنباتواغتصبتالصهيونية

كانتالسَالمحالودةللفترةاستتاذاالقدسأراضىفىبأحقيتهميدعوناليهودكانفإذا

فقد،الميلادقبلالخاسىأطفإلىيعودفلسطينفىالعربىالتواجدفإن،هناكمملكةلهم

يوشع)عهدوإلى،اليبوسيونومعهموالكنعانيينالعموريينقبانلالجزيرةقلبهنإليهاورد

ضدفلسطينءأمراوتحالف،العبرانييندائرةخارجفلسطينكانت3،ق145(نونبن

ملك(هوهام)إلىأ!رشليمملكأصادقأدونى)فأرسل،1/3-04يوشع،،العبرانيين

،"عحلونوهلكلخيشملك(يافع)و،يرموتملك(الثالثفراَم)و(الضليل)حبرون

التىالمدنمنفلسطينوكان!نونبنيوشععهدإلىإبراهيمقدوممنذلهمتكنلمفالأرض

أما".15/62(يوشعسفر"اليبوسيينمدينةبأنهاالتوراةتصفها،الغونقاومت

بنىمعالييوسيونفسكنطردهمعلىيهوذابنويقدرفلمأورشليمفىالساكنوناليبوسيون

."اليومهذاإلىةورشليمفىييذ

فيما،الأرضتلكطىوعاشاستوطنالذىهويةيوضح"11-14لم91القضاةسفر"

اليبوسيينمدينةإلىنميلتعاللسيدهالغلامقال،جذاانحدرقدوالنهار،يبوسعندهم

إسرائيلبنىمنأحدليسحيثغريبةمدينةإلىنميللا،سيدهلهفقال،فيهاونبيتهذه

داود.حكممنالثامنةالسنةإلياليبوسيينأيدىفىفلسطينيةالقدسظلتولقد"هنا

يدافعونلليبوسيينأماميةقلعةفيهوكانت،صهيونجبلعليبالاستيلاًداود-بدأولقد

الحرملهضبةوبالنسبة(الفوقانيةالمدينة)صهيونجبليسمونوكانوا،القدسعنفيها

وجعلهاصهيونالفوقانيأالمدينةعلىداو!واستولى،(التحتانيةالمدينة)يسمونهاكانوا

لحركتهماسمًاوجعلوهصهيوناسمالمتعصبوناستغلالحديثالعصروفى.لحكمهقاعدة



إلايبقدلم،يرحلونوجعلهماليبوسيين(داود)ضايقولقد،البسطاءعلى-لطر.لهليكون

.مذبحًا)1(وكنىاليبوسيينأحدمنواشتراه،الصخرةوهوالقمةسطح

الصخرةأنذكرالتلمودأنوهىمهمةنقطةيذكر(القدس)كتابهفىظاظاوالدكتور

بنموسىكتابفىوكذلك)3(.أصابعثةالأرضسطحسشوىعنترتفعيقدسمونهاالتى

بنحوالأرضسطحمستويعنترتفعحالمًاالموجودةالصخرةوبينما.(غفرانيومأميمون

)3(.أمتارعشرةيقاربومحيطهاكاملمتر

إليداودمنمحددةلفترةالي!دسكنهافقد،القديمتاريخهاطواليوديةتكنلمالقدس

وداودشاؤولعهدنىإلاللتوراةوففاسملكألهمتكنولم،والبابلىالآشورىالعصرين

منيمحواأنيحاولونومؤ!خوهالصهيونىفالجانبذلكومع.بعدهمنانقسمتثموسليمان

وفترة،العبرانيينغونقبلفلسطينسكنتلشعوبالأصليةالاستيطاقفترةالتاريخذاكرة

لطردهملهاواستعمارهمإقامتهمإنحذفىيهود!يةهدينةويعتبرها"طردهمبعدتالية

وت!ق،سبىتبعهامحدودةلفترةكانويبوسينكنعافيينمنسكانها

التاسفترةفىاليودىالتداجدتأصيلتحاولوالتىيهودأساتذةكتبهاالتىوالدراسات

سماتهالمبريةلفتهمتحملوالذىالكنعانىالتواجدمتجاهلةالقوهىبالطنوربطهاالقديم

الكنعانية.

منالإسديةالعربيةالنترةمحوعلىوالإصرارابحاحسمةاتخذتأكيذاهناكإنبل

ووسيلة.فلسطينأرشفىقرونصبرجنور.ضربواقعطسىوهحاولةالقدسمَار-

الإسحيةالعربيةالفترةلمحوسعواءمنذمورخيهممنكتبمنبعضأجادهاالعلمىالتزييف

التواحدمنقرئاعشرةأربعةالآنإلى641مهـ/21الإسدسالفتحمنامتتالتى

والتوراة"القديمالتاريخفترةفىالقالسفىالعربىالتداجدعنناهيكبالقدسالإسدس

على.+بوادأشاركما،محربىسفرأنهقيلالتوراةفىأيوبفسفر"عربيتواحدإليأشارت

Anti-انتيباتورهوالرحلدةلك،حاكمةأسرةوتالسيساليهودحكممنمريىتمكنإلى

patorفىالعربكانسمَرابونأياموفىسعيرجبلسكانوهم(أدومإلىنسبة)الأدوهى

المدينة.سكانحملة

الحق،يعطيهمانيمكنالزمانمنفترةفلسطينارضعلىوجودهمأنالي!داعتبرقد

قرناعشرالأربعةأنحينفىالعودةإلىويسعىالأرضشعوباضطهلتهشعبأنهموزعموا
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ذلكعلىأدلوليس،ومورخيهالي!دىالتارىذاكرةمنمحيتالإسلامىالعربىالتواجدمن

أمنونتحرير(القدسمدينةتار-فىدراساتالقدس)كتابفىوردتالتىالمقالاتمن

كانالقدسأرضعلىالإسعيالعربىالتواجدأنعلىالدبميدحولتمحورتوكلهاكوهين

فهىالحديثالعصرإلىالإسلامىالفتحمنذفيهاالعربيستقرفلمهامشئاكانوأنهمحدوذا

زعمه.حدعلىدانئاموطنًالهمتمثللم

فىانعكستكما،ابقدس،برافريوشواعللكاتبمتالنىالتصورهذاانعكاسونجد

علىمالتهفىواعتمد"الوسطىالقرونمستهلفىواليهوديةالمسيحيةالدينيةالمفاهيم

فأحد،ءسواحدعلىوالمسيحيةلبسلامواضحةكراهيةنسيجهافىتحوىاستشهاداوَر

سدومقلبكما(المسيحيين)أيدومتعالىاللهقلب"بونمنإفرايمالرابيمناقتباساته

."عموراقلبكما""المسلمونإسماعيلوقلب

هذهففسر(التوارةتفسير)كتابهأنهىأثهفذكرميمونبنموسىمنأخرواقتباس

يسكنونها(النينأعداؤكملهافينذهلبلقغاالأرضواجعل)34-26الأحبأرسفرهنالآية

كبيربرهانذ&وفى5أعداضاتقبللابدناإنالجالياتجميعلدىسارةلبشرىأنهبقوله

لأنه،ممكلهخربالأزلهنذمستوطئاورحئاطيئابلذا،الشيافىمكاناتجدلنلأنكلنا!و!ثد

علىيقدرونلاأنهمإلااستيطانهالجميعو!حاوللغةأوأمةأيةيقبللمهنهخرحناأنمنذ

)4(."ذلك

الموعودةالأرضموضوعفى"سِمونبنموسى،رمبانإن(برافرهِهوشواع)هـيغلق

النصرانيةبينالزهانمنقرنيناستمرتحروبنتيجةالمقدسةالديارخراباتكان!"ين!كر

وهلموسةحقيقةهىالو!دةالأرضإن)وهىالنتيجةإلىيصلجعلتهالتىوهى"والإسلام

.(ببنانهاهـسيقوهونتزدهرفسيجلمونهامجهوذابذلواهاوإذا.ودملحممنوأهلها

وأعادتعميرهاأعادالقسىاستعادةبعدالدينصلاحأن(برافريوشواع)تجاهلولقد

أكد.الأمرونفس،الاقتصادىوالنشاطوالثقافةبالعلمزاهرعربيإسصىكمركرازدهارها

أصابولقد،نتائجهيعطىبدأالمحليينللسكانالعربالفاتحيناستغكلإن)جوايتين

الرشيدهارونالخليفةزمنعداتهظهرتالذىالأمرأيضئافلسطينالاقتصادىالركود

فىمتوفرةكانتالتىوالأرضالزراعةهنالناسفهرب.لمم(9-786هـ/491-)175

أيامكاملةعانلاتعلىوقضىتفشىالذىالطاعونبلهالطيندزادالإمبراطوريةأنحاءجميع



الجوعتفشى833(-813)المأمونالخليفةحكممستهلفىأخرىفترةوفى،الرشيدحكم

استغلوقد،عنهارحلواالمسلمينالقدسسكانغالبيةأنحتىالجرادوأصابهاالبلادفى

ال!يرهَ.المخافةهذهمنبدهانهنجاولقد،كنيسةقبةلترميمالوضعهذا)توما(البطريرك

انفجرهـ(842-833هـ/328-218)العباسىباللهالمعتصمعهدفىأنهويكمل

)5(."ذلكتجاهلوالإسلامى!التاسمورخىوأنوالبلادللقينكلبيرتمرد

وصكبرالبدايةمنذالقدسفىالإسعىالتواجدأنعلىالفكيدمنهالهدفكتبوما

و!كهمالأهاليتجاهتعنتالإسلامىالحكمأنإظهارحاولوابلهامشئا!كانالعصور

منأصبحتالغالبيةوكونالإسلاموانتشارالاندماجعمليةمتجاهلينمنفصلانكيانان

وضعتالأمولحةالدولةإنأيضًامتناسين،سابقعربىتواحدإليبالإضافة،المسلمين

والعلماءالعربيلأالقواتوتدفقتلدولتهاعاصمةدمشقوجعلتالشامأرضفىجنورها

هناكيكنلموأنه،فقطالفتححيشفىانحصرقدالإس!أنعلىفالقكيد،واستوطنوها

حقيقى.غيرادعاءاستيطانعملية

كمبهاالتىالقصةينكرفحينغربيينرحالةلسانعلىذكرتحقائقإنكارحاولبل

والبلادفلسطينبطرقالمستتبينوالسلامالأمنمندهشتهأبدىالذى(برنارد)السانح

تعميمهايمكننتائجهنهانستخلصأقيمكننالانادرةالأخبارهذهأنفيذكر،المجاورة

هرة001ودمشقمرة017البصرةاسمذكرالبلدانمعجمفىأنهدعواهتأكيد!يحاول

)6(.واحدةمرةفنكرتالقدسأمامرة84وحلب

بعنوانمقالهافى(يافهلاتسريسحواء)مقالفىلتترد!تعودالتعصبنغمةنفس

مهملةظلتالقدسمدينةأنالوسائلبكلالقكيدتحاولفهى،الإسلا!ْشالقدس"قدسية

نهايةحتىنسبئاقليلةأ!ادإلاالمسلمونيعَطنهالموإنهتاريخهاطوالالإسلامىالجاثبمن

منذفقطالعربوالسياسةالدينرجالانتباهلتلفتوعادت5،الميلاررىعشرالتاسعالقرن

الي!د.؟،-.نظرفى(المبكىحانطفيهابما)الفريدةلمكانتهانتيجةالقرنهذامنالعشرينيات

هولاءبينمنبرزوقد،اليهودخطرهنالبراقلحمايةمختلفةلجاننظمتالوقتن!فمنذ

قدسميةجديدمنيثيرأنحاولالذى(الحسينىأمين)الحاجالمفتىالبراقعنالمحامين

الحركةهذهاشتدتم\VtVحزيرانحربوبعدالمسلمينقلوبفىوالبراقالمقدسىالحرم

أخرى،هرةويرددونالكفارأيدىفىاقدسسقوطعلىيتباكونالدينرجالغالبيةوأخذ
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جامعةوأنالإسلامىالدينفىوحرمتهاالقدسفضائلالصليبيةالحملاتبعدحدثكما

كثيرةمنشوراتبثفىنشطتالكبرىالإسلاميةالدينيةالجامعةوهى،القاهرةفىالأزهر

)7(.،الصددبهذا

القدسباْهميةيشعروالمالعرببأنيشيعونحينيدعونهالذىالتزييفمدىنرىوهكذا

العربىوالاستيطانىوالثقافىالدينىوالتارلححالتراثهذاكلمتجاهلينم6791عاممنذإلا

يودغالبيتهمعشرالتاسعالقرنفىالقدسسكانجعل(معوزموشيه)إنبل،الإسلامى

r\تعدأنفيذكر Af jIسملمألافوهيهودىألاف7منهمألف15سكانهاعددكان

م1.مهوفىاليهودمنغالبيتهم000002محددهمم0186عاموفى،النصارىمنوالباقى

T.,-الأهاعدد . . AIنإ"يقولحيننفسه(هعوزموشيه)!يناقض،اليهودمنغالبيتهم

باشاوإبراهيمعلىمحمدهِدعلىتغيراتحدثتعشرالتاسعال!نفىعلىمحمدحكمفترة

السياسىوضعهمعلىتحسينوطرأواضحبشكلالمسلمينغيرالسكانشأنوعلا

فىالإسلاهيتينغيرالائليتينبينمنأنهبالذكرالجديروهن،النصارىبخاصةوالاقتصادى

المسيحيينبأناعتراففهناك"المصريةالسلطةمنكبرىفاندةالنصارىجنىالمدينة

تحسنالذىالمدىبنفسيتحسنلماليهودوضعوأن،أغلبيةوليستأقليةكانواواليهود

)8(.عليهاحصلواالتىالحقوقمنالرغمعلىالمسيحيينوضع

غالبيةكانتوإذا،وحديئاقديمًاالقدسأرضعلىالعربىالتواجدلنفىمحاولةفهى

تلكمتواجدينيكونوالموإذا،؟العربكانفأينالأرضويملكونيهوذايدعونكماالقدس

ملاكفعلأاليهودكانوإذا،؟اليهودىالعربىالصراعنشأثكيفالأرضهذ.علىالقرون

.؟الأرضهذهعلىم6791فىفجا:العربظهرقهلومواطنيهاالأرضتلك

هذافىالمدينةتأخريذكرعشرالتاسعالقرنفىالقدسمقالهفىأربيهبنيهوشواع

نهايةمنذالمدينةأنمنسمبفاذكرنا.الأول"العامليقولعاملينإلىهذاوأرصعالقرن

جهودأىيبذلولمالدينيةالفتراتبعضعداماعشرالتاسعالقرنوحتىالصليبيةالفترة

الدينيةبالقيمتهتموإنماالشكليةبالناحيةتهتملاالإسديةالحضارةأنويرى"لتطويرها

شاركوالذى،Jerusalemأورشليم"بعنوانإسرانيلفىالصادروالدليل.)9(،التقليدية

اليهوديةالمعارفدانرةمنعلميةمادةعلىواعتمديهود!ئاباحئاعشرينحوالىتحرير.فى

غيرمدينةالعدىالتفوقحيثمنظلتالمدينةإن"يلىمايتضمنواسعنطاقعلىهـيوزع



،ا

غالبيةوأن،فيهاالعيشالصعبمنأنهإلىأشارقدالمقدسىالمورخإنويضيف،إسعية

إلىينصرفواثمالوقتلبعضيأتىوالمسلمينوالي!دالمسيحيينالحجابممنإليهايأتىمن

المواطنأاوالإسلاهىالتوأجدنفيهىكتاباتهمفىأصداؤهاتكررالتىفالنغمة،بلادهم

الشانىالعصرفىالقدسفىالي!دأعدادأنيتضمنالكتابأنورغم،للمدينةالإسلامية

هـ(ملم469-1553619-9153)منوالفترةهـ(049-م/1533329-)1525فترةفي

أعدادكانتدإذا\(،)ْفقطفردوخمسمانةوألفألفبينكانتالقدسفىاليهودعددإن

أوهذافىالعثمانيةالإدارةدورهومافالسؤال.عشرالتاسعالقرننهايةمعزادتاليود

.؟الإنجليزىالاحت!دوروما؟الأعدادهذ.جاتأينمن

أرضعلىالإسلامىالعربىالتواجدمدىعلىالقاطعوالدليلبالوثيقةللرديقود!ناهذا

وإسعية،عربيةعائلاتتوارئتهاومساكنزرعمنعليهاوماالأراضىتلكوامتلاكهمالقدس

منقرنًاعشرأربعةعبراقتصادىونشاطالصوفيةوخانقواتوالمساجدبالمدارسوازدانت

بالقدسالخاصةالوقفهـثائقمجموعةذكعلىدليلوخير.الإسلامىالعربىالتواجد

أنشكأىإليهيرقىلابماتوكدالوثانقهذه،دانرتهافىرالداخلةلهاالمجاورةوالمناطق

عهدمنتبدأبالأوقافالخاصةالوثانقوهذه.أهلهاحياةبهاارتبطتعربيةكانتالأرضهذه

أمويةمنالمختلفةالإسديةالعصورعبروتمتدوتميمالدرداءأبىبوقفالرسو!به!م!و

الفترةمنالأوقافتلكبعضاستمرتولقد.و!ثثمانيةوهملوكيةوأيوييةوفاطميةرعباسية

كانوإن.الحديثالعصرفىإسرانيلقبلمن!اليهاالاستيلاءتمأنإلىالأولىالإسلاهية

فيهازادالتىالفترةفىالأجنبيةللجالياتالعثمانيينحكامبمضمحنهتنازللدممفبعضها

بعداغتصابهاتمالغالبيةلكن،عشروالتاسعالثاهنالقرنينفىالأدللضالجالياتنفوذ

ثبتفهناكقر!نعبرمساحتهاعلىحافظتللعربملكَاكانتالأرضأنتثبتوهى،م4891

امتلكهاالتىوالحوانيتوالطواحينالمنازلبلوالبساتينوالضياعالقرىبأسماءشرعى

فتردلتقرونعبرالعربيةالسلالاتوأسماءالعربيةالأسرجفورالوثانقوتوضح،العرب

لهمكانواالأنبياًالذينقبورعلىكانالأوقافتلكويعضجيلبعدجمِلأأبنانهاأسماء

الثلاث.الدياناتفىمكانتهم

كانوبعضهاوزيادتهاالأوقافتلكاحترامعلىالحاكمةالإسلاميةالدرلكلحرصتولقد

وبعض،أنفسهماليهودرحالةأكدهماوهذا،الدياناتبينتفريقبلاالمكانزوارعلىللإنفاق
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الحياةأنيثبتماوهو،القدسفىانتشرتالتىوالمدارسالصوفيةذواياكانتالأوقافتلك

والهندالمغربمنالمسلمونيأثيهاعالميةكانتالمدينةأنثبتكما،قانمهَظلتوالديثيةالعلمية

،بالسكانوش!نيةحيةهدينةفهي،وتكوينهانسيجهامنجزعًايصبحونثملبامةوإيران

تعودفإنهااضطرابأووباءنتيجةالفتراتمنفترةفىأعدادهاتراجعتكانتوإذا

الزمانمنطديلةفترةالقدسفىوجدتالتىالمغاربةوحارةزوايةمئالاًأخنناداو!زدهار،

الأيوبيين،زمنوجدتثمالفاطميينفترةشالمغاربةمنكبيرةأعدادبوجودالرحالةأشارفقد

ممرلرصفاليهودسعىعلىمحمدحكموأثناً،والعثمانيينالمماليكعصرعبرواستمرت

الجالياتتدخلرغمطلبهمعلىمحمدرفضولقد)11(،للبراقالمواجهةالمغاربةحارةعبر

.م6791بعدالإسرائيليةالحكومةيدعلىالحىأزيلأنإلىالأجنبية

لعملمجالاًكانتالموقوفةوالقرىالضياعفتلك،واقتصادىوئقافىبشرىتواجدفهنا

للمدينة.اقتصادىانتعاثقومصدرلهمحياةوهصدرالأفرادمنكثير

السيطرةإليالفاطميةالفمَرةمنالحاكصةالدولعبرالإدارىالقدسوضعاختلافورغم

-1518هـ/583-4'11)منالصليبىالغونفترةوهىانمَطاعفترةحدثثمالسلجوقية

علىالقدسإلىدخولهمنذحرصالذىالدينصلاحيدعلىبتحريرهاوانتهتم(1187

بعضهماستوطنفقيهاَلافعشرةوهعهحضرحيث،إليهاالعربىالإسلامىالطابعإ!كادة

الإقامةإلىحضرواالإسلاصالعالمأنحاءجميعمنإليهاوفدواإناسإلىبالإضافة،القدس

الدينيةالأماكنعلىسواءالدينصلاحأقامهاالتيالأوقافوساهمت،بهاْواستقروافيها

المكانةنوىالأفرادمنعددأوكالهكاريةقوادهمنعددعلىأوقفهوما،والخانتواتوالمدارس

علىالأوقافإيقافمنالأيوبىالبيتوأمراءقوادهبهقامماأولديهالعلميةأوالدينية

ونرياتهم.أبنانهموعلىالعامةوالمنشاتالمساجد

وثائقبعضأصولضياعفىعاملمانةالمقدسبيتفىالصليبيينتواجدتسببولقد

رغم،والعثمانيةوالمملوكيهَالأيوبيةللعصورتعودالوثانقفأغلب،السابتةالفترةفىالأوقاف

الأولى،الإسلاميةللفترةبأصولهاتعودالأوقافبعضأنالوثانقعددمننستدلفإنناذلك

بنوعبادةتميموأبو،الدرداًأبىكوقفأوقافمنيخصهاوماوضعهااستعادتوأنها

.عديدةلقرونالأرضلتملكاستمراريةفهناالصامت



16

قدم3911هـ/095الثانىوفريدريكالأيويىالكاملالسلطانبينلِافاصلحكانوإذا

،سمورةولامحصنةغيرهدينةتركهاللاتفاقوفقًاولكن،المقدسبيتالصليبيينأعطى

واستمادها،فيهاللإقامةالصليبيونيسعظمالمسلمينأيدىفىالإسميةالأماكنوتركت

م)12(.1344/هـ643سنةشنهانيًاالصالحالملكاستعادهاثمداودالناصر

خلكلالوقفياتوثائقتواصلذلكعلىوالدليل.إسلامئاطابعهاظلتلكالقلاقلفترةورغم

أوالدينيةالأماكنعلىسواًالوقفياتكثرتالمماليكعهدوفى،انقطاعهاوعدمالفترةهذه

دائرةفىقدخلالتىوالضياعالقرىأحصيناولو،الاستيطانحركةوزادت،الأفرادعلى

ديقدرهالهاالمجاورةوالمناطقالقدسأرضهنكبيرةمساحةتشملأنهالوجدناالأوقاف

جديدةأوقافاالعثمانيونأضافولقد،جاورهاوهاالقدسأرأضىبربعالتركىالسجل

.عديدةوقفجهاتشملالذىمرادالسلطانوزوجهاسلطانخاصكىكوقف

التىالأجنبيةالقنصلياتفىالمتمكلالأجنبىالتدخلوظ!رالسياسىالموقفبتغيرولكن

جالياتهاوصالحاليهودلصالحالأجانبقناصلهاتدخلأدىوالذىالقدسفىوجد!

الذىالحمام،تركخاصكىهنجزًوقفتحولالأوقافأراضىمنعددعلىللا!ستيلاً

الأرمن.بطريركيةالآنوهو،الكاثوليكالأزمنطائفةإلىالسلطانبحماموالمعروفأقامته

فىالقدسفىالأوقافعلىواْبعادهاالسياسيةالتغيرات"بعنوانبيرىعوديدمقالوفى

ضاهرحركةينفيربط،السياسيةوالظروفالأوهَافبينيربطعثمرْالثامنالقرقأواخر

علىذلكوتاهيرالجزار،باشاأحمدظهورذلكبعدثمالدبأبوومحمدالكبيربكوعلىالعمر

4الفترةفىالأوقاف - 1 env1ا rالاضطراباتوتاميرالشرعيةالمحكمةفىسجلتهـوالتى

كغزوالخارجمنلهتعرضتماأوالمحلينِالحكاميدعلىسواءالقدشلهاتعرضتالتى

المحيطةوالمناطقوالرملةوغزةيافامنبالأهادامتلاًالمدينةإلىأدىوالذىبوثابر!نابليون

حيث)13(،للا!ضاعا!طمئنانصوهَزيدالخطرمعتقلالأملاكوقفنسبةأنوالملاحظ،بها

نقيبالحسينىأفندىاللهعبدأشارفقد.الأوقافعلىالاعتداءإلىيؤدىالاستقرارعدمان

ليافاالعمرضاهراحتكلأثناءأمدكهفقد.إلىالوقفوثائقأحدىفىالقدسفىالأشراف

العمرضاهراحتلفحينأحفادهوصالحلصالحهموقوفةيافامدينةمشارفعلىبيارةوهى

)14(.سوزاهكانهاوأقامالأشجاراجتثتيافا
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الثانىالنصفمنذبالتدر-والحكوهيةالإداريةالناحيتينمنالقدسمركزتعززولقد

إليه.و!نهزةنابلسقضاءضممعالقدسسنجقتوسعوه!اعشرالتاسعللقرن

.ميرميرانرتبةنوىأتراكباشواتعاد-القدسيلىوكانإيالهمركزعلىحصل

فىالأساسيةالأربعالمسيحيةالطوائفعلىأوقاففهناكالمسيحيينلأوقافبالنسبةأما

القبط.-الأرهن-الكاثوليك-الروموهىالقدس

فىالمسيحيةالمبانىبعددالقدسفىالرببيوتحولمذكرةعنوانْتحملوثيقةوهناك

أقاموقد.القدسكنيسةومصروفاتفيهاوالقاطنينمواطنيهاوعد!دلشارلمانالأخيرةالأيام

منعددلمبرنهاردالراهبونكرمم07هـ/357عامفىالقدسفىكثيرةمبانىشارلمان

الأرضمنوقطعةسوتًاوقفكماوهكتبة،للحجاجوفندقوالنساًللرجالأديرةمنهامبانيه

وعرب-وأرمنوكرجوسريانيونانرهبانذكرولقد.قدرون(يهوشفاط)،وادىفى

الميلادىعشرالثانىالقرنأواخرإلىتعودالمسيحيةالأوقافمنعددوهناكولاتين)15(.

فلماليهودأما،واحدةدارمنأكئرعليمنهاأىتشملولمسميحيًاوقفًاعشرثلا-وعددها

كتابهفىجيلوهوسى"محدودةأوقافإلىتشيرالأوقافووثائق،محلودةأملاكاإلايوقفوا

)6!(،القدسفىأوقافإلىيشيرلاالوسطىالعصورفىالخيريةاليهوديةالمومسساتعن

ذكرتإنماوثيقةإلىتستندلادينىرمزمجردالأوقافعنالجنيزةأوراقفىذكرماوأغلب

للبركة.
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الأل!الفصل

كلقلسالإسعىالفتحمنالوف

العاطميةاللرلةنهايةإلى

الاسلانم:فئالوفف

البعضويرجعهالدينىللوازعيعودأصلهفىكانوإنواقتصاليةاجتماعيةظاهرةالوقف

باديةصدت:طثمنإلاصلهانقطعأدمابنماتإذا"قالحيثخمووالرسولحديثإلى

.)17(الوقفبأنهاالحاديةالصدتةالعلماءوفسر"لهيدموصالحولداوبهيئتلعطميو

وصفهأصلوفى،معنويًاأوهاليًاكانسواءمطلفاوالمنعالحبسمعناهاللغةفىالوقف

عن،اللهمنوالقربالثواباستدامةمنهاالمراد،مستمرةجاريةاىصدقةهوالشرعى

)18(.مجالاتهاومَعددأنواعهااختلافعلىوالضيراتالبروجوهفىالإنفاقطريق

ملكحكمعلىالعينحبس"بأنهالوقفالفقهاءبعضعرففقدالفقهىالاصطلاحفىأما

يمكنمالحبس"بأنهالأخربعضهموعرفه"مالاًأوحالأبالمنفعةوالتصدق،تعالىالله

تحبيسهوأو"مباحمصرفسكلىءرقبتهفيالتصرففىفقط،عينهبقاءمع،بهالانتفاع

البارى(فتح)فىحجرابنقالهمازهرةأبومحمدالشيخواختار،الثمرةوشمبيلالأصل

يدرمالتىالعينرقبةفىالتصرفقطع"أنهرهوالرتجفلم!عانىتعريفأجمعبأنهررصفه

.،وأنتهاءابتداءالخيرجهاتمنلجهةالمنفعةوصرفبهاالانتفاع

لهبأرضاللهإلىالتقربأرادعندماالخطاببنلعمرقوله!لَخي!النبىعنعرفماأد!

ثصل("يورثولايوهبولاأصلهايباعلا)بثمرهاوتصدقتأصلهاحبستشن!"إن

فىالأوقافوانتشرت،وغيرهاحوانيتأمسكنيةعقاراتأمأطيائاكانءسوايباعلاالوقف

لوزالعبتوثقافمِةواقتصاديةاجتماعيةظاهرةالوقفأضصحتىالإسلامعالمبقاعشتى

)91(.الإسديةالمجتمعاتحركةفىباونا

بينيميزحكومىرسمىأوقانونىتقسيمإلىتحولماسرعانالوقفعرفىتقسيموظهر

حسبآلأو،ابتداءمخصصًاريعهكانمابهوقصدالخيرىالوقف:أولها:أنواعث!ه

والمساجدكالفقراءتنقطعلاالتىالخيريهَالجهاتمنجهةعلىللصرفالواقفشرط



الأيتاملتعليموكافت،المتتوعةالمؤمسمماتإقامةإلىالقادرونلجأالبدأيةفمنذ،والمستشفيات

و!يمارستاناتاللهلذكروخانقواتالدينمِةالشعانرلإقامةوهساجدالكبارلتعليمومبارس

منعليهاللإفاقوققامومسسةكل!لىويقيمون،الشربماءلتوفيروسبمِلالمرضىلعلاج

الكبرىمةLgJIlالأوقافعتو!ذلك،رسالتهاأداءفىواستمرأرهابقانهالضمانريعه

والدينية،والتعليميةوالصحيةالاجتماعيةالخدماتوتوفير،يفراد.ورعايةبالمجتمعللنهوش

أفرادهنقالركلمسنوليةكانتمابقدروحدهاالدولةمسنوليةتكنلمالرعايةهذهأنبحيث

2(.)ْالملكلِةعلىوالحفاظبالأرضالارتباطإلىأووالوتتنفسوفى،المجتمع

أوأولاد.علىئمنفسهالوإقفعلىمحيمروفًاريعهكانمابههـقصدالأهلىالوقف:ثانيها

أوكلهمانقراضهمحينإلىوه!ا،بعدهممنذريتهمعلىثم،بعدههنأقاربهبعض

.اقدسأوتافمنكثيرفىنجدها"وهذ.خيريةلجهةيوولثمبعضهم

خيريةحصةمثهفيكونالسابقينالنوعنبينيحمعالذىالمشتركالوقفهو:وثالثها

معَسيمهوإنما،ا!قففقهفىمعروفغيرتقسيماثقسيماتهذهوغير"أهليةوأخرى

A31الأوقافعلىسيطرتهاثنسهيلالحدمِئةالحكوهاتهمبتهعرفى N.

أيضًا!وهوالرسولطيهاحضالتىالجاريةالصدقةفكرةعلىقائمأصلهفىالوقف

مابرضحالملكيةلمسالةالإسصيةاالك!يةفيهاتتحلىاقىالشرعمِةالمعاملاتمنمعاملة

تعالى،اللهملكأنهاحميعهاالأمكمياءفىالأصلأنأساسعلىأثانمةالرؤيةتلك،يكون

استخلاف،ملكيةأومحازيةملكيةفهيالأفرادملكةماأ.حقيقىملكفيهالغير.وليس

تضامنىمفهومهىدانما5احتكادياماليًامفهوئاليستأنهاكما،8مؤكدملكيةوليسصَ

نأيمكنماحانبإلىهذا،المفهوملهذاالعمليةالتجلياتأحدهووا!قف،احتماعى

لنظامالمعرفيةالبنيةفىوكامنةأصيلةفكرةالواسعبمعناهاالحريةككرةأنهوتستتتجه

هـفى)22(.التملكشهوةأسرهنالواقفلننستحريرفيهبا!فالملكفرفىإل،نفسهارقف

وكثرة8الاقتصاليةأصولهوزيادة"الاحتماعىالراقعفيممارصته!ياطرأدالمفىهذاضوء

الضما-منالكئيرتوفيرشبادرددرلهأصمح،أنواعهااخت!طىالضيريةمومسمماته

الرمزيةقوتهبانبإلىماديةاقتصاليةقوةيمئلوصاروا!عركزيةباهقائيةتتسمبطريقة

ودعم،أغراضهالخدمةوتوظبفهاعلمِهابالاستيلاءسلطةأىتئأنيمكنالتى8()الممنوية
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ويختلالفسادوينتشرالسياسىالاستقرارفيهايضطربالتيالفتراتفىوخاصةمركزها

اعتداءاحتمالمنكثيرةمصالحبهاارتبطتالتىومؤمسساتهالوقفنظامويتحقق،الأمن

استقلاليةلتأسيسمضنيةجهوذاالفقهاًويبذل،الحاكمةالسلطاتجوروهن،الطامعين

أرادحينلذلكوكمثال،والاستقرارالاستمرارلهويحققحرمتهعلييحافظالذىالوقفنظام

.الفقهاءفرفضالقدسفىأوقافهأحدفىالرجوعبيبرسالظاهر

وكيفيةوحجمهمنهوالغرضالوقفذلكأركانتوضحشرعيةبحجةوقفكلارتبطولقد

علىالقائمينوالخدموالموظفينوعددهمالوقفمنالمستفيدينونو!كية،ريعهمنالاستفادة

الواقفشرو!الفقهاءجعلوثد.الجوانبمنذلكوغير،والوقفالمومسسةشئونرعاية

وأ،شرعيةلمصلحةمحقعَةتكونأنعلى(الشرعكنصالواقفشرطإن):فقالواحرمه

اختصاصمنالأوقافعلىالعامةالولايةأنالفقهاءقرروقد،للشريعةالعامةلمقاصدموافقة

تشملكما،الحسبىالنظرولايةتشملوأنها،الدولةسلطاتمنغيرهدونوحدهالقضاء

الأوقافعلىالنظارةشنونيشملوالأول.بالأوقافالخاصةالمنازعاتفىالقصلولاية

المختلفة.التصرفاتوإجراء

التىالفترةفىحدثكما"حجتهلاندثارمعالمهطمسأومنهاغتصابهتملماوبالنسبة

الفرصةأتيحتكلماالممكنمنكان"حولهاوهاالقدسمدينةعلىفيهاالصليبيوناستولى

عادئا،شخصًاالغاصبكانسواءالعاهةوالمنافعالخيراتعلىوإجرانهأصلهإلىإرجاعه

رأوشروطهاالأولىالوقفيةإلىوأعيدتالمماليكصرفياقدسأوقافبعضفىحدثكما

الإسديةالفترةفىأوقفأنهالمؤ!من(الصامتبنعبادة)كوقفالحكوماتأوالسلطات

للوهَفالماليةالنمةإدماجيجيزلاوالشرع،الصليبيينخروجبعدأصحابهإلى!ادثمالأولى

)24(.الضاصةبأموالهمدمجهالسلاطينبعضاعتادحيثالمالبيتذمةفى

حوانطسبعةعنعبارةوكانت،للهجرةالثالثةالسنةفىكانالإسلامفىالأوقافوأول

قتلإذاأنهوأوصىأحديومء!يووِبالرسولأهن،النضيربنىمناليهودىلمخيرقهلكاكانت

نأإلى(الأوقافأحكام)كتابهفىالحصافوأيشير،صدقةنصفها!يوللرسولفأمواله

أولادهمعلىبعدهحبسواقدالمسلمينوأنالعزيزعبدبنعمرالخليفهَعهدإلىظلنمره

.)25(أولادهملأولاد
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أشاركذلك،النضيربنىأموالمنكانتالموقوفة-!بوالرسولصدقاتأنالبعضيدى

عنه،ورثتأنهايعلمفلاوتركهابمكةكانتلهرباعًاحبسالصديقبكرأباأنإلىالحصاف

قدالخطاببنعمركانوكذلك،بمكةوسلالتهولد.وولدولدهمنحضرمنيسكنهاكانولكن

وتصدقتأصلهاحبستشنصَإن"لهفقالأصابهاالتىالأرضعلىعروالرسولأخبر

السبيل،وابنوالمساكينالفقراًعلىبهاتصدقتوهبولاتباعلاصدقةعمرفجعلها"بثمرها

عمر.اَلمنا!ابروإلى!سي!الرسولوزوجةابنتهعنهااللهرضىحفصةإلىبجز.وأوصى

صدقة(عثمانبنابان)ابنهعلىبخيبرالذىبمالهفتصدقعفانبنعثمانأوقفكذلك

هاأوقفطالبأبىبنعلىفإنكذلك،يورثولايوبولاأبذاأصلهيشترىلابتلهبته

علىمنهليتفقمصرحاجبطريقوزرعونخيلعيونلهحصنالخطاببنعمرلهأقطعه

)27(.أبنائهوعلىوالمساكينالفقراء

حيىبنتوصفيةالوليدبنوخالدجبلبنومعاذكالزبيرالصحابةمنعددأوقفوكذلك

.وقاصأبىبنوسعد!لمجيوالرسولزوجةعنهااللهرضى

للفتحالأولىللفترةتعودفهىالقدسأوقافتناولناوإذاالإسلامفىمعروفاكانفالوقف

لصاحبه!يوالرسولمنحهالذىالوقفوهو،الفمَوحتلكسبقوقفهناكبلالإسلامى

.,?(LJI)تميم

التىالمحموعةومنهاالوثائقيةالوقفهجموعاتواقعمنعاهةومببماتمصظاتوهثاك

منظمةمنالصادرةوالمجموعهَ)28(مقدسيةوثانقهحمو!ثةوهىالعسيلىكاملد.أصدرها

الشريفهوالقدسغزةألويةفىفلسطينفىالمسلمينوأملاكأوقافبعنوانالإسلاصالموتمر

القرنفىالمدونةالعثمانيةالتحريردفاترهن522رقمالدفترحسبعجلون،نابلسصفد،

باستانبولالإسديةوالئقافةوالفنونللتاريخالأبحاثمركزعنوالصادرةالهجرىالعاشر

المصدرينهذينإلىالفضلويعودالمصدرينفىمكررةالوثائقمنعددم)92(8291عام

الوقف،أصولإيضاحفىبالقدسالخاصةالأوقافوحججالوثانقنشرفىلدقتهما

عنخسروناصركتبهماهثل،الصورةاستكملتالتىالمصادر-الإسديةإلىوبالإضافة

الصورةيستكملفالمصدرالقدسفىوالبيمارستانالدينيةالأماكنوعلىالفاطميينأوقاف

الأيوبيةالفترةحولتددرمجموعهافىالوثائقأنالهامةوالمظة،الوثيقةجانبإلى

تمالتىالوثيقةأناستانبولفىالمنشورةالوثانقمقدمةفىذكرفكما،والعثمانيةوالمملوكية
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العثماشالفتحعقبالميلادىعشرالسادسالهجرىالعاشرال!نأواسطفىلرنصَتحقيقها

الوثيقةوهذهاستانبولفىالعثمانىبالأرشيفيعرفمافىاليومحتىحفظتوالتىلفلسطين

الصقائقمنالكثيرعلىالضوءتلقىوهى220رقمالطابورتحريردنترعنعبارةهى

أملاكهمعلىتنكرلاشواهدوتقدم4البلادتلكفىالمسلمينبحقوقالخاصاالأساسية

لجميعورعايتهالإسصالأوقافلنظامالإنسانىالجانبعلىالقاطعةالأدلةوتسوقوأوقافهم

خدماتأنفنجد"أديانهمأووألوانهمأجناسهممنالنظربغضكافةوللناسالمجتمعأفراد

لليهودكمقابرإسعيةأوقافأراضىأجرتبلوالنصارىاليودمنهايسمنيدكانالأوتجاف

بينالتعاملفىالمسلموني!قلمركيفالإسلاميةالأوقافعنالرحالةذكرهماإلىبالإضافة

3(.0)الأديان

.ْللفترةوفقًااختلفالإدارىالقدسوضعأنهؤدا.هاملأمرالعثمانىاللفتريشير:أولأ

الحاكمة.واللولة

تحتالقدسدخولبعد.م7152هـ/349عامفىالمدونةالتحريردفاترأحدوفى

و!نزةالقدسلواء:.هىن!ههألويةمنمكونةفلسطينكانتسنوا!بعشرالعثماثيةالإدارة

.الشامولايةضمنوعجلونالسلطءداواوصفدنابلسءولوا

إلىمَقسمفلسطينأنفنرىم1574-81علاهخلالفىأجرىالذىالتحريرفىأما

يمكبهكاملتصنيفوفى،وعجلونونابلسوغزةوالقدسالصفدبهوية:هىألويةخمسة

مىرسالةوفى،إدا!يَاالشامولايةتتبعالألويةهذ.وأن،مغاوعجلونالسلطترى263رقم

وصجلونونابلسو!نؤ!صفدللقدسألويةأننجدعشرالسابعالقرنمطلعفىا!لكمويةعلى

.الشامولايةبدورهاتتبعالتىلفلسطينتابعةولجون

مماواحدأنفىمحمعةألويةخمسةإلىفلسطينيقسمالذى522رقمالدفمَرأنونرى

.واحدةوحد-الشامبلادمنالجزءهذايعتبرونكانواالعثمانيينأنعلىيدلنا

اسممنهمكلعلىيطلقهكانالنينالولايةكاتبخل!منالمعلدهاتتدركنيتموكان

كانالتسجيلوشاء،الولايةكاتبههمةيسهلبرنولايةكلفىالمسنولونكلانالممالكمحرر

وكان"التوالىعلىوأه!أوقاف)32(،تيماز،زعامة،خاصإلىالأراضىتصنيفيتم

منوالحاخاماتوالقساوسةوالمؤننينوالخطباءالأنمةمئلالضرانبمنالمعافينتحديديبرى

عحلون.،نابلس،صفدءداواالقدسءداوأغزةءلوايشمللدفتر!,I.المسلمينغيرالدينرجال



24

الدولةإلىالفتحمنتمتدوهىبالأوقافالخاصةالمصادرفيهاتقلالأولىالفترة:ثانيَا

نأالمؤكدومنالوثائقعلىالاعتمادهنأكثرالتاريخيةالمصادرعلىفيهاوالاعتمادالفاطمية

عاد!أواستمرتأوقافهناككانوإنالأوقافمنالعديددمرتالصليييةالحروبفتزفى

)33(.الصليبيفىخرد!بعدلوضعها

!هفىالشرلحفينالحرمينعلىأوقاف:إلىتنقسمالمقدسيةالدينيةالأوقاف:ثالما

،القدسفىالأنبياءقبوروعلىالصخر-قبةومسجدالأقصىالمسجدعلىأوقافثموالمدينة

وهىالسلا!عليهوإسحقويعمَوبولوطالس!محليهإبراهيمالخليلقبرالخليلفيوخاصة

وذريف"أبناوعلىنفسهعلىالواقفيوقفبأنالأهاكنلتلكخصصتمباشرةأوقافإمأ

الأماكن.تلكعلىانقراضهمحالةوفىبعدهمن

والعلماءوالأثرياءالأمراءوبعضالأولياءهقابروعلىالمساجدعلىأوقافهناككانتكذلك

والفقراءالصبيانلتعليمكتاتيببهايلحقوأحيائا،لهمالقرأنتوقراقبورهمعلىأوقفوا

الفاطميةالعصور!لعليهمالأوقافإيقافجرىالتىالصوفيةخافقاواتإلىبالإضافهَ

أوالمسجدعلىمباشرةالإيقافكانالحرمينوكوقاف،والعثمانيةوالمملوكيةوالأيويية

السلالة.انقضاءبعدواْحيائاالمقبرةأوالخانقاه

يرجعالمغربىوالتواجدالمغاربةكزا!يةمعينةفناتعلىالأوقافإيقافجرى:رامفا

والحارةالزاويةوظلتالأيويىالعصرفىعليهاالإيقافوجرى،الفاطميةللفترةبأصوله

أوقفهالذىا!رادالهكاريةووقفالهنطزاو!مةهناككذ!،67حربإلىللبراقالم!دقة

.قوادهأحدعلىالدينصلاح

للحكامأوقاففم،للصحابةعربيةأوقاففهناكالواقفينجنسياتتعدت:خامسًا

منومواطنينوأتراكوتركمانأكرادعلىوأوقافاللينصلاحأوقفهاأوقافثمالفاطميين

عسكريينلقادةمماليكءوأمراأيوييفىءوأمراسلاطينمنالوظيفيةالفئ!اتوتعددتالقدس

ومرارعين.ومكوتباروفقهاًوقضاةلعلماءأتراك

عليأوقفهاوالبعض،انقراضهمإلىرذ!يتهمالأشخاصشملتالأشخاصطىالأوقاف

وكذلكقراَنءوقراناظرمنبالوقفالعاملينعلىوأحيانا،لهعتقاءوعلىواقاربهأخوته

.الإناثلونالذكورأبنائهسدلآعلىرقفهاالبعض
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كنظارعملننساءوهناكنساءأوقفهاالأوقافوبعض،سيداتعلىكانتالأوقافوبعض

.قرأنءوترالأوقاف

متتو!كةومزارعوضياعقرىفهناكالأملاكمنمختلفةأنواعالأوقافشملت:سالسئا

وكروم.وزيتونونخيلفاكهةمناثممار

وبركوقاعاتوأقبيةوخاناتوطواحينوحماماتوحوانيتومنازل-فضاءأرضوهناك

السلاطينكنوقافوبعضها،وحوشوسوقومصبنةومصبغةوهخازنوهعاصروأفران

سلطانوخاصكىالغورىالسلطانبنوهحمد،بيبرسوالظاهر،الدينصلاحكالناصر

.مفزلفىطابقأوطاحونعلىاقتصرالأفرادأوقافوب!عضالملكيا!منأنواععدةشمل

كالهكاريةمختلفةزمنيةفتراتوعبرمحديدةأوقاففىاسمهاترددأسرهناك:سابغا

أصولتتبعإلىيؤدىهماوالحسينىوالعلمىالدوندارىوأسرة،)34(أوقافهمتعددتالنين

والفقهاءالعلماءمنأبنائهاأسماءواشتهرتالأنإلىهَواجدهااستمروالتىالمقسسيةالأسر

الإداهـلين.وكبار

اللولةأصابتالتىالضعففتؤفىولكنمختلفةعصورطوالاستمرتالأوقافبعض

ثموقناصلهاالأجنبيةالجالياتفىمتمثلأالأجنبىالنفوذلازديادنتيجةأوالعثمانية

.سلطانخاصكىووقفالدينصلاحالناصركمدرسةالجالياتقلكلصالحمصالوقها

سلاطينثمأهراًالأيوييينبعضتخصومدارسمساجدعلىكانتالأوقافبعض:ئامنًا

الأيوييينالأمراءوبعض.التدسأرضعلىالوقفيهَأم!ولكن،مصرفىوأمرائهمالمماليك

استوطنهاكذلك،الأوقافوأوقف،فيهاسلالتهوعاشتالشاماستدطنالمماليكءوالأمرا

حملتأسزاوكونواأجيالأفيهاواستقرواالإسديةالشعوبمنالجنسمِاتمنالعديد

البلاد.تلكنسمجمنأساسئاجزطوأصبحواأسماؤهم

والفقهاهأسماًالعلماءمنالملدهذاد!ددالعلميةالحياةازدهارإلىالأوقافأدتولقد

والمطاحنالمعاصرعناوردقهبماالكبيرالاقتصادىالنشاطصورعكستكذلك،والصوفية

.والحرفوأسماًالتجارمنهاالدخلونسبةونتاجهاوالمزارعوالخانات

أفرادوهساهمة،الدينيةبالمؤسساتالعامالمستوىعلىالاهتماممدىعكستكذلك

بالمسجونينوالاهتمام)35(،كالبيمارستاناتالإنسانيةوالأنشطةالعامةالمنشآتفىالمجتمع



وكسويهمالمدنفىالفقراءعلىوالإنفاق،دهاصهاالمياهوصهار-الأسبلةعلىوالإنفاق

.والمحلياتالاجتماعيةكالشئونالآنالررأراتمنعددمحلتحلفهىوإطعامهم

المبانىأوالأراضىاستغكلحقيعطىوهوالحكرتعبيرالأوقافمصطلحفىوردتاسعَا:

قيمةانتقاصإلمىيؤدىالنظامهذاأنالبعضويرىسنةثكئينإليتصلقدطويلةلمدد

)36(.الأفمانبأ!بخسفتباعمباثىهنعليهاوماالمحكرةالأرض

عنعمارتهلأجلالذىالمالمقابلالدراهمدافعملكهبالوقفانتفاعحقهو:والخلو

دفعهالذىالمالمقابليد.تحتويكونوخلوهالعقارفىحقالخلولصاجهويكون،الوقف

أجريدفعداممابالعقاريتصرفأنالخلوولصاحب،الوقفعمارةلأجلالوقفلمتولى

ا!قف.أوصالتفاسخأسبابمنوهوالمتولىإذنبشرطلصاحبهيورثوالخلو،المسئول

إيراداتوهى،العثمانىالعصرفىالأوقافبإيراداتخاصةالمصطلحاتبعضوردت

الوقفية-داخلفىإيراداقهاوتدخلتصصلبعينهاأمورعلىكانتْتفرضعرفيةضرائب

صيفىمال-عروسرسم-بادهوارسم-شاهىخاص-معزرسمقبانمحصولوردت

نوت.عادت،نحلرسم-وقطن

نأنجدالوثانقوثمراجعةبالأوقافارتبطتالمَىالوظائفهنالعاليدهناك:عاشرَا

حابى-شيخونصف-ناظرنصف-هدرس:ممكلمرةمنأكئرتكررتالوظانفتلكأسماء

ناظرنانبمشارف-ملرسةهدرس-تيسرماقارئ-وقفناظر-قرأنقاركأ-هتولى-

كاتب-مدرسةفقيه-بواب-تعينبلاوشئناظر-داوينشادمفتش-مُشدإمام-

سار-وقفكاتب-محدث-معيد-تعيينبلاملرسةبلاشيخ-مدرس-جابى-وقف

وظانفعدةبينيجمعوبعضهممشاعلى-مؤذنشمخ-جزءقارئ-صيدلجى-فراش-

مدرسة-إمام-مدرسعامل-هكتبشعال-أولادمعلم-نفطجى(وفراشوشيخ)ناظر

أولادمعلم-هدرسةقيم-مدرسةناظر-فقيه-شيخقارئ-وقفجابى-مدرسةشئ

شيخ-زا!يةسار-مفرق-بالوقفوظينةفىهتصرف-معتمد-حديثقاركأشيخ-

-أجزاًحافظ-عمالةجهأ-ميراثكاتب-المصريينأوقافمتولىمكتبخادم-القراء

التيامة.كنيسةناظر-مدرسةسقا

فيهالردماولكنأوقافالعثمانىالعصرفىالقدسأراضى!يعأنتذكرمقدسميةوثانق

بالإضافة،التركىالدليلعلىطابقناهافإذاالفترةلهذهالوقفوثائقكلهووليسمحدود
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وهى،واكنافهاالقدسأراضىنصفإلىتصلأنيمكنأنهانجدالإسلاميةالمصادرإلى

.الأرضعروبةتثبت

Iمحدودةكانتفقدالأخرىالدينيةبالطوائفالخاصهَالأوقافوثائقاه.

أفرادهيعيشبالحياةيموجقرئاعشرأربعةلمدةإسلامئامجتمغانجدالوثائقراقعومن

فمِهانتشرت،واحذانسيخالتصبحاندمجتثمالإسلاميةجنسياتتعددتقجانسفى

الخير.وحبالإنسانىالترابطتؤكدالتىوالمساجدالمدارس

وأعمالهمحياتهموارتبطتعاشواوهزارعينوتجاروقضاةوعلماًأمراًإلىتشيرفالوثانق

.الأوقافتتبعكانتالتىوالمزارعال!ىقوائمتحوىوالدراسهَ،الأرضبهذهوئقافتهم

الديتمِةالمؤمسسا!علىللإنفاقهاليةمبالغتتضمنصرةتاثىكانتالعثمانىالعصرفى

الصرةإلىمضافةالمصريةالصرةباسمصرةووردت،الروهيةبالصرةوتعرف،الموقونة

مدىستوضحوالدراسة،الشامإلىمصرمياسيربعضمنتأثىأموالأنهاوشبدرالرومية

هنمارسوهوماأرضهاعلىعاشوامسلمونتملكهاالتىالموقوقةالأراضىانتشارحجم

وثائق8والعلميةالدينيةبالأماكنتتعلقوثانقإلىقسمتهاولقد.الوثيقةواقعمنأنشطة

منهؤلسممةبكلالمرتبطةالوقفياتوحجمعامةبأعمالخاصةلل!ثائقمختلفةلجنسيات

خكلالتواصلوعمليات،الواقفينفئاتتنوعتؤ!فهىالوأقفينونوعية،الدينيةالمؤمسسات

وأقعمنالمقدسميةالأسراتذكرمععابرينيكونوالموأنهم،بالأرضارتباطهمتئبتقرون

المسلمينبأعدادومقارنتهاالإسلاميهَغيربالطوانفالخاصةللوثانقعرضتكذلك،الوثائق

الإسلامى.للتواجدالحقيقيةوالأعداد

إلىالتاريخيةالناحيةمنالوقفوثائقمعالتعاملفىالزمنيةالفترةنقسمأننستطمع

وهذه،القدسالدينصلاحاستعادةإلىالإسحىالفتحمن:الأولى:أساسيتينفترتين

الأرأضىجمععلىواستيلائهالصليبىالاحتكلنتيجةالوقفيةالوثانقبقلةتتعيزالفترة

.أنذاكالإسديةوالمنصطت

والممايكالأيوبيينعصرخكلواسقمرتبالونانقغنيةفمَؤهى:الثانيةوالفترة

إلىبالإضافة،الدينرجالمناَلافعشرةومعهالقدسدخلالدينفصلاح،والعثمانيين

للمدارسوبإقامته،الصليبيينبسببقبلمنخارجهاهاجرمنوعودة"وأقاربهوأمرانهجند.



منالمسلمينمنألافعليهاتوافددينيةقيمةهنللقدسلمارنظزا،والخانقراتوالمساجد

بينالرملةصلحيوثرولمتالمنشطعلىالأوقافوأوقفواْكرادوتركماقوهنودوقرسمغاربة

لممحصنةغيرمفتوحةمدينةاقدسظلتإذكثيرًامهـ/095الثانىوفريدريكالكامل

علىالإسدعيةطبيعتهاإليوعادت،إمساعيلالصالحواستعادها،لسكناهاالصليبيونيسع

وقادتهوالهكاريةالأفضلوابنهالدينصلاحمومسساتأنبدليل،أيوبالديننجمالصالحيد

والعثمانيين.المماليكمحصورفىممتدةظلت

القدسلمدينةوصفاإعطاءيجبالأويىالفترةوأوقافالإسدسللتواجدالعرضوقبل

الإسدس.الطابعواكتسابهاالإسلامانتشاروعملية،الفمَحعندالسكانونوعيات،الإسلامية

التدس:

قارىجوها،قدمَا0213/9246بينارتناعهايتراوحمَمامَامستويةغيرهضبةهى

وتحيط،متوسطةورطوبتهامتوسعلشتوىومقرهاالئلجبهاويندركبيرحدإلىصحراوى

ببعيدليسعهدإلىالمدينةوكانت.للشربوصيتهلماءاغزارةفىقتفاتكئيرةمحيونبها

علىيوجدمرتفعاتهاهأباروأطىصهارث!فىالأمطارميا.قحمىعلىأساشاتعتمد

استراتيجثاموقعًاالقد!ممنذاعتبرتولذلك،والشماليةالغرييهَالجنوييةأوالشرقيةحافاتها

وهوالزيتونحبلحبالهاودأهم،بميدهنعليهاالزحفعثدتظهرلابأنهاواشتهرتقويا

وادىوهوالانحدارسرىعديقوادىعنهيفصله،الشرقيةالمهةهنالحرملأسوارالمواجه

المعصرةحديقةتوحدالجبلهذاأسفلفى)38(،الشمالإلىالحنوبهنوامتدادهماقدردن

النزعفىوهويسوعصلاةمنالمسيحيينلدىقدسميةذكرياتاكتسبتالتىجيسمانى

للقدمسالشرقيةالجنوبيةوالزا!يةالزيتونجبلامتدادوهوالهواءبطنوجبلالأخير)93(،

الغربىالجزهفىصهيونوجبل،النقطةهذهفىينفصلالذىسلوانوادىعنهايفصله

جعلهاثمالسمنهمعليهداودهاأخذالتىاليوبوسيينقلعةعليهوكانت،القديمةللقدس

شكلعلىيمتدارتفاغاأقلجبلالقدسهضبةعنصهيونجبليفصلوكان،حكمهقاعدة

حسبيسمىكانضيقوادىالجبلينبينيرىوكما،صهيونمنالشرقىالشمالإلىهلال

منيمتدركان(الجبانهَوادى)الميلادىالأولالقرنفىيوسيفوساليهودىالمورخقول

بوادىبدورهيتصلالذىسلوانبوادىيتصلحيثالشرقىالجنوبإلىالغربىالشمال

.القدسبيتجبلأومورياجبليسمىالجبلهذاأصبحثمشرفاقدرون
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فى23/2"التكوينالتورا"تذكره(الأقصىالمسجدحيثالحرمأو)القدسبيتجبل

لجبلامتدادوهوالمشارفرأسوجبل،قريانًايقدمهأنإبراهيماللهأمرالذىالنبمحقصة

ومدت.الصوانغبةيسمىمنخنضبينهماينصلالشمالإلىالشرقىالشمالمنالزيتون

كانالذىاقدسأحياءمنحيًاأصبححيثالآخرالجبلهذارراءماإلىالمدطنةأسوار

.الجديدةالمدينةيسمى

والوسيانبالمنخفضاتالقدسعنالتاملانفصالهوشمالأجنويًاوامتدادهالزيتونجبل

هضبةهمااثثينمرتفعينعلىالشكلبهذاتقومكانتالمدينةأننقولأننستطيع،الشرقية

صهيون.جبلالشرقىالجنوبفىهـقبالتهاالحرم

توجدالتىالصخؤأن"الأقصىالمسجدبفضائلالأخصااتحاف"كتابمؤلفويذكر

81طولهايبلغالشكلمنتظمةغيرصخرةعنعبارةهىالمقدسببيتالشريفالحرمفى

لهاارتفاعوأقصى،الغربإلىالشرقمنهتزا13وممرضهاالجنوبإلىالشمالمنمترًا

ارتفاععلىالملونبالرخامملبسالصخرةحجروصدر،مترونصفمترالبناًأرضعن

علىمحمولةصغيرةحجرتطعةتوجدللغربالشمالىالجانبمنالصخرةوبحجر،نراعين

منمراَةتوجدالقدمحجرمواجهةوفىجم!مالنبىقدمأثرأنهقيل،صغارستةاعمدة

فىمدخلهايقعمغا:توجدالمقدسةالصخرةوتحتأعمدةث!هعلىمحمولةمعادنالسبعة

المغارةطول!يبلغدرجةعشرةبأربعهَالمغارةإلى!ينزلالصخرهء4ْ(،إماممحرابمواجهة

ومن،الشمالوإليالقبلةمنونصفسبعةوصكرضهاأذرععشرةالغربإلىالشرقهن

ويالركلنالخضرمقامتسمىصفةالأيمنالمحاربأمامواليساراليمينعلىممراتالمغارة

إبراهيم.مقاميسمونهاالصحرةفىصفةالمغارةمنالشمالى

غيرالتلمودذكرهاالتىالصخرةأفهاعلياليهودادعاءأن(طاظا)الدكتور!يذكر

أصابع.!طالأرضسطحمستوىعنترتفعاليهوديقلسمهاالتىالصخرةفتلك،حقيقى

يومطقوس)كتابهفىميمونبنموسىنكر.الأمرنفس5"4-85/يوئا"التلمود

أكثروعمقهاالمنارةبقيةمستوىعنترتفعحاليَاالموبودةالصخؤأنحذفى،(الففران

وقاعالصضرةويينوالأرضالسماءبينهعلقةكأنهافوقهاالصخرةوتبلوونصفمترمن

المذبحركائزأحدربحاوأنهاصحؤليستأنهاألمانىباحثوذكر،الخشبمندعامةالمغارة

كلبهاصنعماذاأعلماللهأن-ظاظاد/فيقولالأخرىالصخرةوأما،بالقرابينالخاص



ممنوهدريان،وفسبسيانوتيتوسوابفانوسوانطيوخوسبختنصرمناقدسغزىمن

أسوارداخلالموتىلفنإنقالتالعبريةالمعارفودائرة)41(،وتكرأزامرارًاأودشليملمروا

الخهـطاببنعمرعهدفىالإسديةالحيوشدخولوعند،إطئالهوجودلاكاقالقدس

للحاهيةيؤهنأنالمحطاببنعمرأرادالوليدبنوخالدالجراحبنعبيدةأبو6بقيادالقدس

القمامة(وادى)قنرَاصاروقدصهيونسفحفوجدالقدسفىفيهتعسكرمكائاالعربية

بهاأسرىقدكانالتىالشريفةالصخربجانبمسجذاوبنىموريأهضبةإلىفقصد

عمرأقامالقدسمغادرتهوقبل،الأقصىالمسجدباسمالمكانودعاعندهافصلىالنب!ك!ي!و

)42(،الجراحبنعبيدةأبىبأوامرياكمرأنعلىأمرهأعلى(معاوايةبنه!يد)الخطاببن

عليهيقومكانالذىالمكاننفسفىيقيمكانالذىقيصربنسلامةبعدهمنللصلاةوأنتدب

سنةراَهاكماالقدسمصرأقباطمنحاجويصف،الرومانيةالدولةعهدفىهيردوسقصر

8يتخللهسدرللقدسكانفيقول686مهـ/67 tمداخلثلاثمنهاأبوابستولهبرخا

.الشمالفىوالثالثشرقهاوالثانيالمدينةغربفىأحدهاىيخرجونمذ!ايدخلونرئيسية

هوضعكان،المقدسبيتفىكنائسبنتقسطنطينالإمبراطورأمهيلينةأنورمنم

فوقهاصارحتىالترابالصخرةعلىردموابلحالهاعلىفتركوهاخرابوحولهاالصخرة

نإقيلالتىالصخرةبجواربالترابملينةكانتالسَالمنطقةفىسمحدوينى،مزبلة

.الإسراءوالمعراجفىالسمواتإلىبهعرجعندماعندهاصعدقدالرسو!ثبه!ب!و

الذىمروانبنالملكعبدالأموىالخليفةعهدإلىيرجعالصخرةقبلأبنا.هسجدوتار-

إلىالعملبإدارةوعهد،سننسبعمصرخراجلبنائهاورصد.بنائهافىالمسلميناستشار

وهومواليهمنسلامبنويزيد،الكندىجودبنحياةبنرجاءبناالمخلصينرجالههناننين

بقىولقد196م72هـ/منهونجرغوام685هـ/66البناءفىالبناذدنشرعوقد،القدسمن

المذببالجصالداخلىالمثمنبأعلى،الكوفيةالكتابةمنشريطفىمروانبنالملكعبداسم

)43(.وسبعيناثثينسنةالإنشاءتار5إلىويشيرالزجاجيةالفسيفساءمنزرقاءأرضيهعلى

5%'07ست!حد!ثالذىارلزالبنانهافىأثرولقد /-AAوترميمهاإصها!ديىكمام

نأحدثوقد،31ممهـ/216الماموناللهعبدالطيفةالنقشعلىالمكتويةالكتابةوففا

منشنهاباسمأسمهباستبدالالمأهونيتملقواأنأرالرايوبئذبالترميمقامواالنينالعمال

)44(.الحقيقىاتار-محونسواولكن،مروانبنالملكعبد
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رممولقدالأقصىالمسجدوسعواكما"القدسفىالعمائرهنكثيرالفاطميونأقامولقد

الظاهربعهدالترميمفىالعملواستمرم1601هـلم704زلزالأثرالمسجداللهبأمرالحاكم

م9901هـ/394المقدسبي!الصليبيوناحتلو!كندمام1533هـ/413اللهدينلإعزاز

Templumعليهوأطلقوامذبخاالصخرةفوقوبنداكنيسةإلىالصخرةقبةحدلوا Domni

وهورخامَاوكسوهاالمخرمالحنيدمنالمصنوعالحاجزوأضافوا،العظيمالسيدهيكلأى

ليحملوهاالصخرةمنيقطعونكانواالصليبيونقسسلأنالبناءعنالصخرةيفصلالذى

طدهم+إلى

دأزالالمذبحورفعالكنيسةمعالمبإزالةقامالمقدسلبيتالدينصلأحاستعادةو!عد

عثصانالعزيزابنهواْضاف،ذ!فىأيوببنىملوكاهبعهولقمد،نقوشهاورممالرخام

)45(.بهايحيطالذىالخشبىالحاجز

والمسجدهىبترميمهاواعتنواالأوقافعليهاوأوقفوا،المماليكسلاطينبهااهتموكذلك

بترميمقامواالذينالمماليكسكطيناسماءالقبةْأسفلنقوشفىسجلولقد"الأقصى

والأشرفب!رقوقوالظاهرقلاوونبنمحمدوالناصركتبغاوالعادلبيبرسالظاهر،الصخرة

Aهـ/836سنةبرصباى Mمصلم72قايتباىوالأشرفم1448هـ/852وجقمق،م

هـ949القانونىسليمانالسلطانهؤلاءومنالعثمانيةالدولةسلاطينبهااهتمكذلكم1467

عبدوالسلطان،العزيزعبدوالسلطانالمجيدعبدوالسلطانمحمودوالسلطان،م1532/

م.3891الصخرةقبةبترميمالإسصالمجلسقامكما،م1826هـ/1242الثانىالمجيد

بتانهابإعادةم1556هـ/153اقانونىسليمانالسلطانأمرفقداقدسأبوابعنةما

النبىوباب،إبراهيمبابقديفايسمىوكانيافابابيسمىالذىوهو-الخليلباب-وهى

بأب،ديو!آلملوكبقبورهلاصقصهيونجبلعلىوهوصهيونبابصامسهع!م(داود)

أنهيزعممنالأثريينومن"حجمهلصفرالصغيرالبابهـلسمىالفاطميةللفترةويعودالمغاربة

الجبلأسفلمنأكثرالجنوبإلىكانالقمامةبابأنطاظاد/ويذكرالقديمةا!مامةباب

46(.)الزيتونجبلعلىمنالموتىجنازاتتخرجالبابهذاومن

هيرودس،بابوهوشهالأالزاهرةوياب،(ساباط)يسمونهوالعربشرقَاالسباعبل!

ونابلسشكيمبابيسمونهواليهوددمشقباب!يسمونه"الغربىالشمالفىالعمودوكاب

الأنبياءقبورمنبهالماأهميةإبراهيمالخليللمدينةفإنكذلكالعمودبابغربىالجديدوالباب



يوجدالمسجدوسطفىأن(خسروناصر)وينكر،و!عقوبش!حاتهموإسحقإبراهيم

ولاداخلهمنكبيرهشهدوهوع!مالخليلإبراهيمتبربهالأيمنالقبلةأماممشهدين

المشهدحولىيطو!قوهمالذاكدنمنهاينظرنوافذأربعلهولكن،حدلهالطوافيستطمع

أذرع!ثارتفاعه،الحجرمنوالقبر،الديباجمنببسطوجدرانهأرضهكسيتوقد،الكبير

الفضية.والمصابيحالقناليلهنكثيربهومحكلق

هسجدتبة"المسجدنينكر.المماليكعصرفىزار.الذى(بطوطةابن)وصفهكذلك

إبراهيمقبرفيهالمقدسالمكرمالفارالمسجدداخلوفى،سليمانبناءمنأنهاالعامةويشيع

القبلة،جداريوجدالمنبريمينوسص،زوجاتهمقبورمنطثقبورويقابلهاويعقوبلهاسحق

ابنعصرفىسمدرذاوكانضيقمسلكإليالعهلمحكمرخامدرجعلىيهبعروموضع

)47(.،يطوطة

مشيلوم)فوصفهاالقبورتلكمكانةإلىاليهودوالرحالةالمسلمونالمؤرخونأشارولقد

4(.)لمدينهمإليالنظر

وأسندويعقوبوإسحئإبراهيمقبرصحةعن(للقلوبالمسفر)كتابصاحبذكرولقد

جبريلبىمرالمقدسبيتإلىبىأسرىلما"قالمحووالرسولأنهريرةأبىإلىالحديث

بيتعلىبىمرثمإبراهيمأبيكقبرهنافإن،ركعتينفصلىانزلفقالإبراهيمقبرعلى

وذكرالصخرةإلىبىأتىثمع!أعيسىأخوكولدهنافإنركمتينفصلىانزلوقاللحم،

وهى،لوطتربةالخليلحرموشرقىيوسفقبرأيضئاالمسجدهذاوبداخل"الحديثبقية

مرأنهبطوطةابنالرحالةونكر،أبنيةقبر.وعلىالشامغورعلىمثهيشرفمرتفعتلمحلى

.الأنبياءمنالعليدقبورعسقلانأنإلىوأشار،م!نسبتربةللقدسطريقهفى

العريئ:!التواجدالقدسىالإسصئالثتح

فقد"الأرضهذ.عنغرباءالعربيكنلمالقدسالإسديةالعربيةالقواتفتحتحينما

،القدسأرضعلىوعاشتفلسطيناستوطنتالتىالعربيةالقبائلمنالعديدهناككانت

استقرتعربيةقباثلهجرةمنبل،فقطالفتحجيوشمنلاأخرىأعدادتوافدتالفتحومع

الإسلام،انتشارومع،لهمعاصمةدمشقواتخاذ،الأمويةالدولةقيامبعدوخاصةهناك
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قبلعاش!التىالعربيةالقبانلإلىبالإضافةفيهالأصليينالسكانمنكبيرةأعدادودخول

خاصةطبيعةلهاكانفالقدس.الدينيةوالمنمثطتالمساجدانتشارفىتبعهوهاالإسلام

الإسديةالفترةفىالسكانوكانسابقتواحدهناككانبلوافذاجن!مئايكنوالمفالعرب

التوزءمنالحديثأردناوإذا،تنمكرلايهوديةداقليةومسيحيينمسلمينهننسيجًا

.السكاننوعياتمعرفةأولأبنايجدر،المسلمونأوقفهاالتىوالأرضىالديموجرافى

:العرب

اعتتقتالقباثلفبعض،الإسلامقبلمافترةفي!كربئااستيطائاالقدسعرفتلقد

.أنذاكالساندةالديانةوهىالمسيحية

ومنكهلانبنزيدبنغريبولدمن(جذام)قبيلةالمنطقةاستوطن!التىالعَبائلومن

سبأمنجذامقبيلةوكانت،نفائةوبنوبعجةوينوالضبيبوبنووأقصىغطفانبطونهم

سبأمنجذامرحل!ولقد-يخيو،النبىحياةفىالإسمإلىالشاميةالقباثلأقربالقحطانية

حولمنازلهمفكان!،فلسطينفىوخاصةربوعهفىوانتشرتالإسلامقبلالشامطدإلى

اللجونإلىطبريةيلىممانزلفخذحذاممنوكانوهعانعمانبينماوأذرحرأيلةتبوك

وهمالأسا!رةأما،زماراوبيتحبرينبيتفىاستقرواقومومنهم،حيفامنبالقربالبامون

الأساوربتلالمعروفاسمهميحملالذىالموضعسكنوافقد،جذاممنالحميدينمنبطون

راممنبالقرباسمهميحملالذىالوادىفىالجذاميونزيدبنوونزل)94(،حيفامنبقرب

أهاكنهمكانتصخروبنو،البلقاءنواحىبعضفىمهد!بثوونزل،جذامبنىمنوهمالله

نزل!التىجذامبطونومنالمقدسبيتيقطنونكانواالن!ينفيضبنوبطونهمومنبالكرك

كانالبصرمنبعإلىالعقبةحوليقيمونوكانوا،حراممننفاثةبنوالإسلامقبلفلسطين

يقوهونحيث،والشامالعربجزيرةبينالمارةالتجارةمنيأتيهمجذاممعاشًاأكثرهم

موتةفىالمسلمينحاربواجذاموبنو،أجزاذلكعنويتقاضونوالطرقالقوافلبإرشاد

5(.)ْالفتحمعاركبقيةفىوإخلاصبصدقعاونوهمثمواليرموك

ابنزنباعإلىينشمبونوهُم،حراممنزنباعآلجذاممنفلسطينسكنمنأهم!يعتبر

زنباعوكان،أميةبنىعهدفىالشامبلادفىبارزهَمكانةلهاكانتالتىالأسرةتلكروح

جذامقبانلوكانت،(5')الإسلامقبلالغساثىشمرأبىبنللحارثالقوافليعشرالجذامى

بعضىووفد،الإسلاممنهمالكئيرفاعتنق،النبوىالعهدفىإساالعربيةالقبانلأكثر



بهورحبهجرية7ستةإسلامهأعلنالذىداحبنزنباعومنهم!يخيوالنبىعلىأشرافهم

الذينجذامقباثلأشهروهن+موسىوأصهارشعيببقوممرحبًا"!يوقائلأالرسول

)52(.الرملةوسكنضبيببنىمنملةبنأنيفالجذاميينمنبالشاموأقامواأسلموا

يكفَن!هالنبىأسقهمأسلموافلما(حارثةبنزين)يدعلىجذامهنأسرممنوكان

بوقتالإسلامقبلالشامسكنتالتىالقحطانيةكهلانقباثلمنلخمبنوهىأخرىوقبيلة

لوط،بحيرةدح!وصفوريةوجبالهاوالخليلوالجولانحورانفىربوعهفىوانشروا،طويل

القبائل!أغلب"الشاميةالقبائلمنكغيرهابالنصرانيةلخمودانتزعزإلىتبوكبينوفيما

تلكبطونوبعض،الرومخدمةفىدخلمنهموعدد،وكميتهاعلىظلتأومسيحيةإماكانت

.الشامفتحبعدإلاتعتنقهولم،الباليةفىالإسلامدخلتالتىهىالقبانل

منيعقوببنيوسفأخرجتالتىهىإنهافقيل،القبيلةهذهحولالأساطيرحكيتوقد

النبىمنالشامفىوقفأولعلىحصلالذىهوالقبيلةهذ.بطونأوأفرادوأحد،الجب

القبيلةبطونأحدإلىينسبوتميم،أجيالعبريتوارثوقفهظلالذىالدارىتميموهو-لمجيرو

حبرينبيتمنبالقربالخليلجوارفىلخمقبيلتهبينالشامفىيعيشمسيحئاتميموكان

بفلسطين.عينونوسة

)53(،النبوىالعهدفىالإسكلمنقربًاا!ثرالساميةالقبائلهنطيئقبيلةالقبائلوصن

حياةفىالثلاثالفباكلهذهبينينتشرالإسلامفيهكانالذىالوقتوش،ولخمجذامبعد

)54(.وللروملمسيحيتهاولا"الشاميةالقبائلأشدهنوكلبوتفلبغسانوكانت!النبى

كانتالتىالقحطانيةقضاعةبطونوسانروتنوخويهراءبلىمنالقبائلبقيةذلكفىيتبعها

لممحموعهافىالشامبلادفىالعربيةالقبانلفإنحالايةوعلىالإسلامقبلالشامهَسكن

الشاموإخضاع،الرومعلىالمسلمينتغلبأنبعدإلاواحدةزمرةفىالإسلامهال!خل

العلماءفيهمولمحهر،إسلامهموحسنوأسلموا،عمومتهمبنوبهجاءفيمافدخلوالسيطرتهم

.والقادةوالضهاء

طيئبنووهعظمكثيرةبطونوهمجلهمةبنووهمالقحطانيةمنكهلانمنقبيلةطيئوينو

فىمنهمجماعةوكانتثعلبنىوهنهم.غيرهادونفلسطينفىكانواالشامسكنواالنين

5(.إهغرمنبالقربعبسان
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سكنوالاموبنو،الخليلجبلإلىالساحليلىمماوالدارورأغزةفىكانواجرمبنوومنهم

حيفا.جنوبإلىالبحرعلىالملكعبدبنهشامأقامهاالتىالبلدةإليهمونسبتفلسطين

عغالنبىوممرش(الخيلزيد)وبرئاستهطىًوفدعلطهعميؤالنبىعلىهـقدم01سنةوفى

بذدلهوب،معهوأرضَافيئالهوقطعالخيرزيدكووالنبىوسماهفأسلمواالإس!عليهم

،الناسمنكثيروتبعهالطانىحاتمبنعدىوأسلم،لقومهراجعوهوالطريقفىتوفىولكنه

الفتح.فىوأدلاءصثيونًالهموعملوا،الفتحمعاركفىعونخيروكانوا

العربيهَالقبانلمنطائفةالمسلعونيفتحهاأنقبلوجنوبهاالشامبلادبوسطينزلوكان

أقباكلهذهأهمومن.العربطدمنإليهانزحتالتىأليمنيةالقحطانيةالقبائلمنكلهم

قبائلثموشهدوتنوخوتغلبوسلمحوبلىوجهينةوبهراءكلببفرعها(قضاعهَ)الإ!قعلى

وهن،وكندهوعاملهوطيئولخموجذام،كهلانبنمالكنسلمنالقحطانية،الأزدمنغسان

أليمانية.العربمنكانواالفتححينوجنويهالشاموسطسكانفإنثم

والعباد8غانمبنوهثلالبطونهنكثيرعنهموتفرعجرمبنىالقحطانيةالقبانلومن

مدينةالقبائلهذهمنكثيرسكنولقد.عوفوبنوقدامةوينوجزامبنوعقبةوالأحامدة

ولهم،الشرقجهةمنالطواحينبوادىتعرفالىالمنطقةسكنواالنينغانمبنوملكلالقدس

)56(.الغربجهةمنالأقصىللسمجدمجاورةوهىالغوانمهتسمىحارةبها

افتح،أحداثفىهائالورَاولعبت،الإسلامىالفتحبعدالعَبائلمنعدددخلتولقد

اليمانيةالقبانلفإن،الوقتهذافىالشامقبائلعلىهوالغالباليماشالعنصروكان

بدأتالإسلامىالفتحالغزووكعدفىبكرأبيالخليفةلإجابةأسرعكانتالعربيةبالجزيرة

فىوالإقامةالفتوحاتلمواصلةالحجازفىالدولةمركزومنالعربيةالجزيرةشبهمنهجرة

.الأطرافإلىالقلبمنالدولةفىالثقلمركزفانتقلالجديدةالأمصار

استيطانحركةبدأتولقدالأهو!ةالدولةلقيامللشامالدولةفىالثقلمركزتحولولقد

.الشامسكنتالتىالعربيةللقبائل

،العرمسيلبعدجاوأوطيئ،ومصرالرملةبيتمتفرقةديارهالخممنهاالقحطانيةكهلان

منوعامله"والوادىوالسهلالجبلملنواحتىفلسطينجنوبىنزلواالشامإلىوصلواولما

حربفىالروممعواشتركتالإسلامقبلمنالشامسكنتالتىالكبيرةالعربيةالقبانل



بثىمنخرجمنمعمنهوخرجتاليمنتسكنكانتوعامله،يسلمواأنقبلالمسلمين

مشرفةوهىالأنحتىباسصهمعرفتالتىعاملهجبلمنطقةفىالشامبلادوسكنتقحطان

البحر.نحوإلىطبريةعلى

فىواحدنسقعلىقستهراليمنيةأوالقيسيةءسواالشامبلادإلىالوافدةالقبائلوكانت

التىالمناتينزلونوأحيائاهـالبوادىالحواضريقصالونتار.فكانوأاستيطانهامواطناتخاذ

أخرىوتاؤالأصليينالبلاررأهلهنبقىمنويخالطونالمدنمختلففىأهلهاعنهاجلا

)57(.ذاكأوهذابيناستيطانهمفكانوالقرىالمدنعنبعيذابهمخاصةهنازلفىينرلون

ودوامبالتوالدسريعًاتزايدًاتزيدالمفتحإبانالشامنزكالتىالعربيةالقبانلأعدادوكانت

هاثةعلىيزيدبماضحهاعندالشامإلىنزلواالذينالعربمهاجرىعددقدرولقد،الهجر-

وأربعينخمسةالأولالصددفىوحدهادمشقفىالعطاءبديوانالمسجلنعددوبلغألف

إليهمانضمهنأيضئاهَمئللمانماوحدهاالشامإلىالوافدةالقبائلالأرقامهذهتمكلولاألفا،

المسلمينهجيوشإلىانضمواثم)58(،الفتحقبلالبلاورهذهينزلونكانواالنينالعربمن

والأمويين،الراشدينعهدفىمجملةبصورةبالشامالعربيةالقبائلمواطنتحديدأمكنوقد

التاريخية.المصادرإلىواستتاذا

هليونربعنحوبلغواالهجرىالأولالقرننهايةفىالشامفىكانواالذينالعربأنويقال

كانصَالتىالعربيةالقبانلمنولاسيما،والبدووالموطفينالجندمنمعظمهمكانشخص

الإسلام.قبلالبقاعتلكتسكن

حانبإلىاليمنىالعنصرهوالأموىالعصرفىقبائل*الشامعلىالغالبالعنصرهـكان

إلىلافيهمكثالذىالمكانإلىينسبكانجندىوكلالأمضازوسانروقريشقيسمنزمرة

صكنوماالتىالجديدةبالبيئةالتأئريظهرأنقبلزمنعليهممضىالبدايةوفى،القبائل

سلوكهمفىتدريجئاهِكونمالوضحالفهيرهذاظهروقد8الأصليينبالسكانمضتلطين

.الحضارةرونقإلىالبداوةضماضةمنفانتقلوا،معيشتهمومظاهرالاحتماعيةوحياتهم

منإلىبالإضافة،وافدةأوأصليةقبانلءسواالواسعالنطاقعلىالعربىالتواجدهذا

وهمأرثوذكسمسيحيونفهناكمسيصتواجدإلى،الأصليةالبلادأهلمنالإسلامدخل

الأحباشإلىبالإضافةكاثوليكيةوهَلة،مصرمنوافدونوأقباط،البلادأهلمنأنذاكغالبية

المسيحية.اعتنقواالذين
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بدايةمعأنه(إيبانأبا)قالولقد،المعَدسبيتدخولمنممنوعينفكانوااليهودأما

خكلأنهوجمد،أخرىفترةلأىبالنسبةومحدردةقليلةالي!دأ!ادكانتالمسيحيةالفترة

بيتدخولمنمنعواوأنهم،إسرانيلأرضفيهابمامكانأيفىأقليةاليهودكانقرون

وهنذ،بلدأىفىألافخمسةعنيزيدلااليهودعددوإن)95(،عامخمسمائةلمدةالمقدس

يومالسنةفىواحدةمرةدفس!نها،اليهودعلىهمنوعةأرضئاأورشليمكانتهادريانعهد

الجند.رشوةيجبأطولفترةوللبقاءوالبكاءالمعبدحطامبزيارةلهميسمحأغسطس9

!ع.المسيحىالطابعواتخذت،الياكابتولينااسمتحملرومانيةمدينةالمدينةأصبحتثم

بالتواجدلهميسمحلمأنهيذكركوهينهمارككانوإنالمدينةبزيارةلهمسمحالإسكلظهور

،مروانبنالملكعبدالخليفةعهدفىبذلكلهمسمحولكن،الراشدينالخلفاهعهدطوال

سمحالخطاببنعمرأنإلىأشارتمصادرهناككانتوإن،الصخرةقبةءبناأعادوالذى

لليهودالسماحعدمطلبالقدسبطريرك(سفرنيوس)أنرغميهوديةعائلة07بإقامة

6(.)ْالمقدسبيتبدخول

الغموشهِسودهاالأولىا!دنأوالإسلا!يهودتار-فىالأولىالفتؤفإنوعامة

يهودىلتواجدالعربيةالمصادربعضفىإشارةوهناك،المصالرلتلةنتيجةلوضعهمبالنسبة

البحيرةإلىالمقدسبيتمن"يذكرخردانبةفابن،فلسطينفىالأماكنهنعددفىبسيط

فىالسامرةمناليهودلإقامةوأشارللصباغةيصلحهلحمنهيخرج(الميتالبحر)النتنة

كتابصاحبباريوحاىشمعونالحاخامأنجلادىجدع!ذكر)61(.،نابلسوفىالرملة

كماجلادىجدعأوردهوالنص،فلسطينفىالأهوىالعصرفىعاشذكرهالسابقنستارو!

يضيف،(الظالمينالقومضدلمساعدتكم"الإسلامأى"إمساعيللوثهأقامقداللهأن)يلى

ضمنمنوأن،واليهوديةالإسصيةالديان!تينفيباللهالإيمانأنيؤ!باريوحاىأنالمصدر

وبنوإسرانيلبنوشعبينفىاسمهاللهوضعتعالىاللهبإذنخلقواالذينشعئاالسبعين

غيرالقصةأنالواضحومن3إلهبالعبريةومعناها،بالينتهيانالاسمينكلاوأن4إسماعيل

وبنىهوبتسامحهمنعلمالذينطمسلمينتقربَاالحاخاموصفهاحقيقيةونثير،!ضوعية

تركوا،والمسلمينإسماعيلبنوجاءعندما)(يهوداى)الصاخامويشيراليهودمنجنسه

الفترةفىلليهودحقيقىتواجدهناكيكنلمأنهتوكدالرواياتوهذ.(التوراةيدرسوناليهو

الإسدسالتواجدأما-محلوذاكانالإسديةالفترةفىتواجدهموحتى،للإسلامالسابقة



العربيةالهجرةهعتدريجئاالإسلاموافتشرلهوتالئاللإسكلسابقَافكانالقدمسفى

ومافالقدس،ودانمةمتتاليةزمنيةفتراتعبراستمرتهـالتىالعربيةالقبانلبينالإسلامية

الدولةعهدخلالوخاصةودينثاثقافيًامركزاأصبحت.متميزموقعومنأهميةمنلهحمله

نأقيلحتىالأسمينالخلفاءو!شاية"الصخرةوقبةالأثصىالمسجدبناءشهدالذىالأموية

سعىأنهوقيلالقدسإلىوحضرالأصغرأخاهدهشقفىتركالملكعبدبنسليمانالخليفة

ذلبه.هنعدلثمللخةعاصمةيجملهاأنإلى

الذينالفتحجندإلىبالإضافةوالتابعينالصحابةمنكبيرعددالقدسإلىجاءولقد

اسمَوطنوها.

وقفهظلالذىالدارىتميمهووقفالشامفتحقبللفترةيعودالإسلاهيهَالأوقافوأولا

قبلتميموكانالقبيلةبطونأحدإلىوينسبلخمقبيلةمنوتميم،الأجيالعبريتوارث

بفلسطين،جمنونوبيتحبرينبيتهنبالقربلخمقييلتهبينالشامفىيعيشمسيحثاإسد"

المرةوفىبعدهاومرةالهجرةقيلمرة،مرتين-!وِرالرسول!طىلخممنالداريونوفدولمَد

غزاإذاوضاهالخصبهاالشامقيهايسكنونكانواأرضئايقطعهمأن!بوِوالنبىسألواالأولى

الشاملجديديهعلىاللهوسيفتحسشِتشرالإسكلبأنلشعورهم،عليهاللهوفتحالشام

لهفلتب،طويلةفترةفيهاعاشواأنبعدمنهمتقخذأنمنخوفايحتاطواأنفا!الرا

أعطاهمإذللدارييناللهرسولمحمدوبماقيهقكركتابهذا-"نصهكتائا-!الرسول

وكتبشهد،الأبدإلىيهمهـمنإبراهيموييتوالمرطوموحبرمنعينونبيتلهمووهبالأرض

نىا!فدعادولقد،قيسبنهـخزيمةالمطلبمحبدبنالعباسوشهد،حسنةبنشراحبيل

رأسهموعلى)62(.لخمبننمارةبنحبيببنالداريينوفد.الوفودعاموهوم807هـ/09

تميموأهدىالداريين،منوهجموسكةهانىبنوبربرأوسبننعيمأخوهومعهأوسبنتميم

هذا)يلىمافكتبالسابقكتابهيجددأنوساله.لعمرالرسولأمحطاهفرسثا-!يروِللنبى

كليهماقريقهما(محينونوييتحبرونقريةلهأنالدارىأهـسبنلتميماللهرسولمحمدكتاب

أحد.فيهايحاقهلا،بعد.منولعقبهوبقرهماوأنباطهماوحرثهماوهاصماوجبلهماوسهلهما

والناصوالمنكةاللهلعنةعليهفإنهشيئًامنهمأخذوهنيظلمولاأحدعليهميلجمهاولا

بالمدينةأتامقداللخمىالدارىتميمرقيةأبووكان)63(.طالبأبىبنعلىكتبه،أجمعين

حتىوفاتهبعدبهامقيئاوظلعنهوروى،معهونكزاعتيووالنبىجوارإلىالثانيةالمرةبعد
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بهاوظل،لخممنوعشيرتهقومهحيثفلسطينونزل،الشامإلىفرحلعفانبنعثمانمقتل

04066سنةماتحتى / Aتميموكان،ويزارمعروفبهاوقبرهجبرينبيتفىودفنم

فتحها.بعدالمقدسبيتوزاروالعبادةبالورعمش!رَاالدارى

!يخ!اللهرسولعهدفحفظالشاملفتحالجيوشوخرجتالخلافةالصديقبكرأبوولىولما

!يخيواللهرسولأمينبكرأبىمنكتابهذا"نصهمالهموكتببالشاملخممنللداريين

قريةمنوليدهمسيدهمعليهميفسدلاأنللداريينكتابهبعدهالأرضفىاسمخلفالذى

عليهماالناسعمودىوليقيمشيئامنهمايفسدفلااللهويطيعيسمعكانفمنو!ثينونحبرون

علىيوصيهبالشامالعسكرأميرالجراحبنعبيدةأبىإلىكتبفمالمفسدينمنوليمنعها

لاالذىاللهإليكأحمدفإنىعليكسكل"بهءجاماوتنفيذللداريين-لجي!النبىكتاباحترام

وإن4الدا!يينقرىفىالفسادمنالآخرواليومباللهيؤمنكانمنفامنعبعدأماهوإلاإله

لهمفهىأهلهاإليهارجعلىاذا،فليزرعوهايزرعوهاأنالداريونوأرادعنهاجلواقدأهلها

)64(."عليكموالسلاملهموأحق

المعافرىالعربىبكرأبوالقاضىالفقيهأنم9133هـ/074سنةالصفدىصلاحويشير

هنقطعةفىالنبىكتابفرأىبحبرونالدارىتميمأولادعندكانأنهيروىالقبسكتابفى

هـ/745سنةالخليلمدينةزأرالذىالعمرىاللهفضلابنالكتابهذارأىوقدأديم

بنمصداللهعبدأبىالدينناصردراًالصاحببعثتفيقولالصفدىبعدأىم413

الذىالدارىوقفعلىالنظرإليهوالمثفىالجليلالبيتهذابقيةوهو،الدارىالتميمالحنبلى

المكتبالنبوىالشريفالكتابإحضارمنهوالتمسناالخليلإبراهعِبلدفى!يخ!ومحمدوهبه

سوداءخرقةفىبهوجاءالملتسىفأجاب،البريةسائرعلىبهلهموالمشرفالنبطةبهذهلهم

وحرير.قطنملحممن

الذىالفتحجندإلىبالإضافةوالتابعينالصحابةمنكبيرعددالمقدصبيتإلىجاءولقد

مرا!أربعزارهاالذىالخطاببنعمرالصحابةأعيانمندخلمنأولومن.استوطنوها

العمريون،لهايقال:عمربنىوقبيلة،عشرسبعةسثةفىومرتينعشرةستسنةمرتين

،الخطاببنعمرالمومنينأميربنووهم،العدنانيةمنقريشبنكعببنعدىمنبطنوهم

بيتبمالينةفرتةبينهموجدتوكذ!،الرملةأعمالمنوهوزيدبنبوادفرقةعنهاتفرعوقد

)65(،الأسباطبابمنبالقربالمدينةمنالشمالىالجزءفىحىلهاوالتىنفسهاالمقدس



قرىعد-فىأيضئاوجودهمإلىويشار،الميلادىعشرالخاس!القرنإلىيتردداسمهموظل

بهكانالذىوهوالحياتمسجدهفاكوكألك،عشرالسادسالقرنفىالمقدسلبيتتابعة

أميرإلىمنسوبالعمريةالمساجدمنعظيممسجدوهوقمامةكنيسةبعَربوهوالحياةطلسم

.الخطاببنعمرالمومنين

منأميالأربعةبعدعلىتوفىولكنه،بهاالصلاةيريدكانالجراحبنعبيدةأبوأنوقيل

منعلاديربزاويةعجلونجبلتحتعمتالهايقالقريأفىالطاهرقبرهمقامولهالمقدسبيت

الغربى.الغور

بحمصفاهامومعلمًاقاصذاالشامإلىعمرووجههالمقدسبي!سكنالصامتبنوعبادة

ببيتقبرهأنيرىالبرعبدفابنقبرهمكانعلىاختلفولقد)66(،فلسطينإلىانتقلثم

بنعبادةبنالوليدبنعبادةابنهلسانعلىوذكربالرملةدفنأنهيرىأخرورأى،المقدس

م.654هـ/34سنةفىوفاتهوكانتبالرملةماتأبيه

ماوهذاالفرنجلاستيلاءواندثر،الرهلةولاالمقدسببيتيعرفلاقبرهأنالبعضوذكر

الأولى،الفترةفىالأوقافعليهاأوسةوالأولياًالتىالصحابةقبوربخصوصسنناقشه

خروجهم.بعدوأوقافهأملاكهاستعادبعضهاكان!إن،الفربىالغزوبسبببعضهاواندثر

ظاهروقبره(،)y0وسبعينخمسهَابنهـوهو80هـأو48سنةماتالأوسبنوشداد

الأقصى.المسجدسورعندالرحمبمابابمنبالقربالمقدسبيتفى

بنىإلىيرجعهالبعضكانوإنقرشةبنىمنالقرطبىشمعونوامسهريحانةأبووكذلك

.المقدسبيتوسكن!ي!الرسولوفاةقبلوهات-لمجب!وللرسولمولىإنهويقالالنضير،

بنعثمانمقتلبعدالشامإلىاتجهثمالرسولمعو!نزانسوأخوهأوسبنوتميم

يقالالشامقرىمنبقولحةقبرهأنويقالأربعينسنةما!المقدسبيتعلىأميرًاوكان،عفان

اللهوه.لها

والصحابةالحفاظمنالعديدالمقدسبي!فىكانأنهالواسطىبكرأبوالحافظودكر

ريحانةدأبوخزامأمبنأبىوأبوأوسبنوشدادالصامتبنعبادةبهاوماتوالتابعين

علىلمعا!يةوالئاوكان،الأنصارىالتمارىمحمدوأبو،الديلمىوفيروزقيصرابنوسلامة

وسلاموشدادعبادةمنهموأولادنسللبعضهموكانبهاقبورهمأنوقيل،المقدسبيت
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بهاسكنولقد،محمدوأبوالأصابعونراريحانةكأبونسلأيعقبلممنومنهم،وفيروز

الرسولهسجدمؤخرةفىيجلسونكانواالذينالمهاجرينمنوهم"،الصفةأهلبعض

بيتإلىتحولثمدمشقثمالبصرةسكنالأسقعبنفوائلالمقدسبيتفى،،بالمدينةجم!إِ

فيهوصلتالممَدسلبي!ذهبتعنهااللهرضمىالمؤمنينأمحيىبنتصفيةكذلك،المقدس

أبىخلافةفىوأسلميهودئاكانالحميرىمانعبنالأحباروكعب.زيتاطدرفىوصعدت

عمرو،بناللهوعبدعمروابنمعاويةعنروىكبيرفقيهالكلاعنىهعوانبنوخالدبكر،

هريرةبأبىواجتمع،بالشامالتابعينعامةفقهالذىهوإنهويقال،كتبهمفىالأئمةلهوترجم

وسبعين.سبععنوتوفىالدرداءوأبى

بنوهانى)68(،الممَدسبيتنرلمكىقرشىمجريزبناللهوعبدنو!دببنتوقبيصة

منالصلاةيقصدونوكانفامتنعفلسط!إهرةعليهوعرضتالزهادالعبادمنوكان،كلثوم

،المقدسبيتإلىالرملة

المقدسببيتالمساكنتجالسوكانتيتعبدننساءبعهاوكانتالدرداءأمالنساءوهن

عبدأبووهناك،النساءهكانفى،الصخرةمسجددخولعلىمروانبنالملكعبدوأعانها

أبووسكنهاالثدرىكسفيانالفقهاءكبارمنعددزارهاولقد،المقدسبيتمؤذنالعوامالله

المنم!تإقامةيتبعهاوكانمستمرةتلباالاستيطانعمليةوكانت،الأنصارىاللهعبدمحمد

فىلتستمرعليهاأوقفواأنهمالمؤكدومنوالتثقيفيةالدينيةأنشطتهمفيهامارسواالتىالدينية

أداًمهمتها.

ثترةفيوعرفت،الأولىالإسديةللفترةتعودجنررهاأنواضحلأوقافأسماءوهناك

لها،لسكنهمالوفاأبوبدارعرفتثم3الهابد!بنالدينشهابدارذكرتفوثيقة،متأخرة

مسجدعلىوقفهناككذلك.معاديةبدار(اللينمجير)ذكركماقديغاتعرفوكانت

بقربوهوالصياتطلسمبهكانأنهأيضئا(الدينمجير)ويذكرالحياتبمسجدهعرت

بنعمرالمؤهنينأهيرإلىمنسوبالعربيةالمساجدهنعظيممسجدوهو،قمامةكنيسة

.الخطاب

زادهالمعطىمبدأفندىالدينبدرالحاجالسيدلتوليهَتشيرالعثمانىالعصرمنووفيقة

74م0هـ/123لعاموتعودالصحابىالصامتبنعبادةسيدىلأمهجد.وقفنظارةعلى

لغيتا"قريةعربغالئاهعربوبرج(العَدسشمالنبالابير)نبالهقريةيشملالوقفمأن

.عدةقرونعبراستمرالوقفأنيؤكدمماصرعىوأرض



الحسينبنىمنبطنوهمالجعافرةذكردردفلقد.التالمِةللفترةالهجرةاستمرتولقد

الباقرمحمدبنالصادقجعفرإلىينتسبونوالجعافرة.العدنانيةمنهاشمبنىهنالسبط

.الممَدسبي!منهمفنةوسكنت

أموينمنالحكامتبدلورغم،نشطاإسلاهئامجتمغاالقدسفىخلفتالاختلاطعملية

فإنالصليبيينقلرمإلىعليهاوالسدجقةالفاطميينبينالصراعثمفاطميينثمعباسيينإلى

الإنسانىالنشاطأوجهجميعتمارسسملمةأكثريةيضمإسلاهىكيانلهاأصبحالمدينة

تواجدمع،ومنشآتهامساجدهاعلىالأوقافوتوقف،والامتصادىوالثقافىوالاجتماعى

القرونفىاليهودىالتواجدأنذكرحيثجوايتينبشهادةوهذا،يهوديةوندرةمسيحى

الفاطميين.معبدأظهورهموإنتحديد.يمكنلاغامضًاكانالأولىالثلاثالإسدية

الشيعىالفارسىالرحالةكتبهمانرىأنويكىكبيرًااهتماهًابالقدسالفاطميونواهتم

كماالقدسفىوالمبانيالعمائرمنكثيزاأقامواالفاطميينأنذكرحيث(خسروناصر)

)96(.مهمتهاأداًفىلتستمرالأوقافعليها،وأوقفواالأقصىالمسحدوسعوا

ابنيسمىسنىوقاضيهاشيعيةأنهاوكيفصيداعنفتحدثالشامبمساجدبهرولقد

مسجدهاويصف،عكافىصالحالنبىقبروأن،المدينةبابعلىمشهدببناءقاموأنهعقيل

إليهويذبللرملةالمؤدىالطرشجانبعلىالأنبياءمشاهدبهجبلاَهناكوأنالجامع

تسمىقريةفىدىان(السلا!عليهما)وشمعونعيسقبربهابروةقرية!إن.للتبركالكئيرون

النبىروجةكانتالتىلابنتهوالآخرلشعيبأحدهمامذجاورانقبرانلهمسجدحظيرة

قريةوفى،عزيرالثبىوقبرهودقبرأعلينوبقريةالكلذىقبردامونفىوإن7(.موسى)ْ

يعتوبأبناًمنلأربعةقبورأربعبهاحظيرةوسطهفىمنهاالقبلةناحيةفىمسجدَاأربل

.ع!آموسىأمقبرفيهغارفيهفوجدتلإلىذبوأنه،يوسفالنبىرأخوة

منهالشرقىالجانبفىالذىالياسمينمسجدوعنوحمامتهاطبريةمساجدعنوتحدث

الصحابىقبروأن،إسرائيلبنوقتلهمنبئاسببينقبورالساحةتحتوأننونبنيوشعقبر

الآخرينيمنعونالشيعةهنالمنطقةأهلدأن،القبليةالناحيةمنالمدينةخارجيقعهريرةأبى

حيفامدينةعن!يتحالث،يدنسالنبىقبربهاصومعةعليهتلبهكنهكفروأن،الذيارةمن

،القدسيسمونهاالشامأهلإنيقولالمقدسبيتعنيتحدثو!ندماكبيزامسجذابهاوأن

الموقف()إلىفيتوجهالولاياتهذهأهلمنمكةإلىالذهابيستطيعلامنإليهاينبوأنه

http://al-maktabeh.com



43

بعضفىحضروقد،السنةلتأديةهناكويحضر.العادةهىكماالعيدضحيةويضحى

المدينةأنويذكر،أبناؤهموهعهمالحجةذىأوائلفىشخصألفعشرينمنأكثرالسنين

زيتمنألفخمسينمنهمالوأحديملكعالختأربابوهنها،ورخيصةكثيرةخيراتبها

يحدثلاإنه!يقال،العالمأطرأفإلىويصدرونهاوالأحواضالابارفىيحفظونهاالزيتون

.الشامبلادفىقحط

البيانحسنةفكافَصغرهاورغمعديدةقرىفىانتشرتالتىالمتنوعةالمساجدفهذه

وأوقفتهاضياعامتلكتالتىالمسلمةالمقدسيةالعانلاتتلكمنعليهاوتنفقالزانرينيؤهها

مكثف.إسلامىتواجدوفيهاتبركًاعليها

ديارمنالمقدسلبيتياكىأنهفيذكر،للمسلمينالقدسأهميةإلىشارةالاٍينسىولا

(اليهودىالمعبدالمقصود)والكنيسالكنيسةلزيارةوذلكوالي!دالنصارىمنكثير،الردم

للإناثمماثلاًعدذاوضعناولورجلألفمحشرونالرجالىمنالقدسسكانعددأنويذكر

)71(.ألفالثامنينيقاربونسكانهاأنيفترضللاسرةطفلينحدودفىوالأطفال

الجامعوبعد،الشرقىسورهاهوسور.وأنالمدينةشرقىالواقعالجاهععنويتحدث

القيامةساحةسيكونأنهقيلأنهخشروناصرويذكر،الساهرةيسمىمستوىكبيرسهل

العالمأطرافمنكفيرونخلىَإليهيمض!رفإنهالأسطور-هذهاتتشارعلىوبناً،الحشريوم

المدينة.عليأخرىوافدةهجرةهناكأنهذامعنى،يموتواحتىبهويقيمون

واداعظينالصحابةمقابرغالئاوهىعهد.فىقائمةمازالتالصالحينمقابرأن!يؤكد

كثيرمقابربها،صكظيمةقرافةالسهلهذاحافةعلىأنفيذكر،السابقةالفترةفىوالحفاظ

أيديهم.بالدعاءويرفسالناسبهايصلىالصالحينهن

و!ىالسلوانعينوعن5الخطألابنعمركألكسما.الذىوإنجهنموادىعنويتحدث

فيذكركبيرًاانتشارَاالعصرهذاخكلانتشرتالأوقافأنيدلهماعليهاالأوقافإيقاف

منيستحممنإن،.كالالبساتينوغرسكثيرةعماراتفيهاشيدرابقريةالعينهذاماء)يمر

إيقافإلىأشارهـكذلك(المزمنةوالأمراضالأوصابمنبهألمممايشفىالعينهذاماء

طائلةأوقافعليه!نيمسششفىالمقدسبيتوفى)8المقدسبيتمستشفىعلىالأوقاف

وأن)72(.،الوقفمئهرتباتهميأخنونأطباءوبهوالدواًالعلاجمنالعديدلمرضاهويصرف

جهنم.وادىحافةعلىيقعانالجمعةومسجدالمستشفى



LL

وأنيعقوبقبةفيهيقعالشمالىالجانبفىوإنالصخرةمسجدقياسا!عنوكتحدث

،ذراعوأربعمائةوخمسونخمسوعرضهذراعوسبعمانةوخمسونأربعالمسجدهذاطول

المسجد.وجمالوثراءفخامةعنويتحدث

الطرقأنيؤكدمماصوفيةوجودعنوثتحدث،المسجدأبوابوصففىوي!ستطرد

فىرواقالمسجدعرضفىفينكر"الدينلصلاحسابقةفترةمنفيهموجودةكانتالصوفية

جماعةبهايقيمجميلةوهحاديبمصلياتوهناك،للصوفيةصومعتانخارجهبابحائطه

وإن،يقيمونحيثالتكبيريسممونلالأنهمالجمعةيومإلاللجامعولايذهبونويصلون،منهم

)كا(.زكريامحرابللمسجدالشمالىالركنفى

كثيرأناسويقصده،التوبةمسجديسمىالناسيقصدهجميلهسجدعنو!تصث

مهدعليهيطلقسردابالشمالىالحانطأمامللمسجداالثمرقىالجداروأنهناكيصلون

زكرياوهحراب،مريمممراتالاَخرالجانبوفى،المحرابمكانالمسجدفىوهو،عيسى

عيسى.بمهدالمسجدويعرفوهريمزكريافىنزلتالتىالقرأناَياتالممراتهذينوعلى

الإسراءسورةفىالكريمالقرأنفىذكر.جاءالذىوهوا+هصىالمسجدعنو!تحدث

وأن.،حَوْلَهُنجلوَكناالذِيالأَقْصَاالْمَسْجِدِإنىآانحَرأالْمَسْجِدِتِنَلَمْلأبِعَبْدِهِأَدْرَىالذِيأدُنجحَاقَ

تفصيلأويعطى،الخطاببنعمرمحرابيسارهو!طىمعاويةهحرابعليهيطلقهحراببه

ثدثاكهفىذراعوثلاثمائةثلاثونالدكةمقداروأن،الصخرةلقبةالمسجدساحةبوسطللدكة

الرصاصبوصلاتالملبسبالرخامهكسيةوأنهامستوىوسطحهانراغاعشراثناوارتفاعها

بي!فىويقيمأزرقححروأنهاالصضرةقبةالدكةهذ.وعلىرخامألواحجوانبهاو!كلى

)74(.الصوفىللتواجدتكيدفهو،والعابدينالمجاورينمنجماعةالصخرة

مقامالأولىمقامانهناكأنيذكرالجامعبساحةالدكةإلىالموديةالمراقىيصفوحين

وعلىم6301-0601هـ/455-452الغدرىهقاميمسىاليسارعلىوالذىالنبى)75(

الغورى،نوشتكينالدولةليثالأميربهظهوالطاقةامرعلىالذهبمنبخطمراتبالمقامهذا

أيوشتكينمنصررأبوالأمير"وهو،مصرلسلطانتابفاكانإنهويقالالتسميةسببوهذا

،"ختانمنواصلهاللهدينلإعرأزالظاهرالخليفةقبلمنسورياوحاكمالجويشأهير

لحم.بيتلزيارةالمسيحيينحضوردهالى"لسليمانوكرسىلداودمحرابإلىوأشار
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اسمأنويذكر،إبراهيمالخليلقبرحيثالخليلمشهدعلىالموقوفةالأوقافيذكركذلك

أفراديقصدهإبراهيمالضليلقبرأنا!لعروفمنوكان،كثيرةقرىمعموقوفةمطلونالقرية

.الأوقافهنللزوارضيافةتقامحيثكثيررن

معجمويذكروالمماليكللأيوبيينسابقةلفترةتعودمبينهوكماالخليلعلىفالأوقاف

حبرى.أوحبرونللخليلالأصلىالاسمأنالبلدان

مزينةوجدرانهالمشهدأرضإن"يقولوزوجتهإبراهيمبنإسحققبريصفوحين

أميرأرسلهاحصيرةهناكوإن،حسناالديباجتفوقالتىالمغربيةوالحصربالسجاجيد

ويعقوبسارةوونجتهإبراهيم"المغربىالذهبمندينازابثلاثينالفاطميينوزيرالجيوش

أوقفقد!إنه،المقصورةسطحعلىزائريهلضيافةإبراهيماتخذهامنازلوبعدهاوروجته

والزائرينوالمسافرينالضيوفوإن،المقدسببيتوالمستغلاتالقرىمنكثيرةأوقافًاعليها

وبالمضيفة،الدقيقلطحنوالثيرانالبغالتديرهاكئيرةطواحينوهناكوالزيتونالخبزيأكلون

رغينَاهناكإلىيصلهن!يعطى،واحذامنارغيفهم!يزناليومطواليخبزنخاسمات

أياممنبقيت;Jtcهذهأنويعتقديوم،كلوزبيئا"بالريتالمطبوخالعدسمنوعلبقًامستديزا

يقدمخمسمانةالمسافرينعدديبلغالأيامبعضوفى.الساعةحتىالرحمنس!مخليل

هذاعلىالأوقافمنكثيزاأوقفواالفاطميذأنالواضحوهن)76(،جميفالهمالضيافة

(المقدسبيتتار-)كتابهفىالدينمجيرفذكرهاالأوقافتلكاستمرتولقد،المشهد

منومشاهدهابالقدساهتمتالفاطميةالدولةأنالموكدوهن،القدسوثائقفىودرلت

منوكانفيهياببفتحالمهدىالخليفةأمرإبراهيمقبرعلىالذىالمشهدأنفذكر،البداية

إصاعمارتهعلىوألخلبالسصاجيدوفرشهوزينهالخارجالأيوانفىيزورونهالناسقبل

.كلطيزا

عديدةأماكنعلىأوقفالأوقافمنالكئيرهناكفإن(خسروناصر)وصفواقعومن

،والبيمارستاثاتسلوانكعينوهنشأتصوفيةوخانقاواتالمساجدتشملوهى،القدسفى

وهذا،متنوعةووقنياتو!(ماكنعميدةقرىتشملأنهاذكروالذىالخليلأوقافإلىبالإضافة

الصليبيينواستيلاءالصليبيةللحروبنتيجةأصولهافقدتالتىالأوتافحجممدىيوضح

التالية.الفترةفىالوقفياتبعضإحياءأعيدولقدالأرضعلى
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الأماكنعلىالاستيلاء3أنهالمؤكلفمنوضواحيهاللقدسالصليبيينحكمفترةعنأما

عودةمعولكن،مسيحىلمزارتحولتالصخرةقبأأنبل،الصليبيينقبلمنبهاالمقدسة

للحكمالسابقةللفمَرةيعودقديمبعضها،للظهورالإسديةالأوقافعادتالإسلامالحكم

المغاربةأوقافمنذ&علىالاستدكللونستطيعالأولىالإسديةالفترعلفترةبلالإسلامى

وهع،واسعنطاقعلىكانالمفربىالتواجدأنالمؤكدومن،الدينصلاحمععادتالتى

برحلةقامالذىجبيرابنالرحالةفيشير،وأكنافهاالقدسإلىرجوعهمكانالصصىالفتح

للخليللهيابيتفىسمجدإلىم1185هـ/581-م1182هـلم578الفترةفىالشامإلى

هنكثيرةأوقافالمباركةبالربوة"أهرهل!ل!واالمغاربة!ثلىالأوقافعليهأوقفتإبراهيم

التغطيةباسممعينهومافمنهالوظائفهاالتقسيممعينةوهى.!رباعبيضاءوأرضبساتين

ماومنها،بالليلالنفطيةوبرسمل!سيةمعينهوماوهنها،الونارمعفيهاللبائتينالآدمفى

المسجدأنيذكرأخرىفقرةوفى،)77(مؤنهاصممعتستوفىتقاسيمإلىللطعاممعينهو

بهذهالغرباًالمنقطعينمنالمغربأهلإيواءوش.البرأسبابقىالمغرببأهلمرتبط

عليهفبهاتجرىبمدرسةوسكنالمسجدفىأماههمنالمعايشوجوهلهمتسببالحهات،

قراعةفىحضورأورزقهفيهاإليهيجيئالجامعالمسجدذوايامنزاويةالتزامأوالنفقة

لهمعلاقدلأنهمالغرباءالمغاربةسدىكلهافيهاياكمنلاأنهإلىيشيركذلك)78(،سبع"

مغريىلتواجديشيرفهوالبلدص!ضياهمنونلادأهلهاذكرلهموطارالأمانةفىصيتالبلدبهذا

نورأنويذكر،مباشرةالمقدسبيتاستعادةوقبلالدينصلاحعهدفىملحوظنطاقعلى

يتدخلكانالتجارمنوالعديدالديننمروأن،دمشقبمسجدالمالكيةزاويةليهمأقامالدين

فتحبعدللمغاربةصوجوديوضحوهذاالصليبيينأيدىفىوقعواالنينالمغاربةأسرىلفدا.

وعرفتالمسيحيونشنهاالتىالحرببعدبالقدسالمغاربةأمحدادوزادت)97(،المقدسبيت

المساجدذكرفىتكررولقد.المفربفىالأحوالاضطرابإلىبالإضافةالاستردادبحرب

استعادةوقبللنابلسالمسلميناستعادةبعدزارهاولقدال!ية،فىرالبيمارستاناتوالمدارس

منإلىبالإضافةوالصوفيةالفقهاءمنألافعشرةالدينصلاحصحبولقدالمقدسبيت

إيقافمنبهقاموما،مختلفةوجنسيا!ا!رادمنكبيرةأعدادضمجيشمنصاحبه

،والبيماستانالص!يةوالحانقاهالمدرسةإلىالمدارسدهانشاءالدينيةالأماكنعلىالأوماف

كماالجنسياتفتعددتمستقزاالقدساتخذوبعضهم،وأقاربهو!ولادهقادتهعلى!قفولقد

مِنالقدستركننْوعاد،وهذاربةوعربوفرسواكرادوتركمانهنودبينالوقفوثانقفى
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إبراهيمبنمحمداللهعبدأبوبطوطةابنهوأخررحالةوي!حدث.السابقةالفترةفىأهلها

عشرالرابعالقرنخكلسنةوعشرينتسعزهاءاستغرقترحلاتبثلاثقاموالذىاللواتى

علىأوقفتالتىالأوقافذكرو!كنافهاللقدسوصفهتضمنولقد،الهجرىالثامنالميلادى

.وشهرةباعلهمالذينمنوعلماًفضلاءهنبهاومن،السكانىوالتنوعالدينيةمنشأتها

الخطيبومنهم،وكبرانهاغزةأهلمنرهوالمغربىسالمبنمحمدالدينشمسكالقاضى

عبدأبوالكريميةالخانقاهوشمخالمالكيةمدرسهـهنهم،النابلسىالدينعمادالفاضلالصالح

الرحمنعبدالرحيممحبدأبوالصالحالشيخمنهم"القدسنزيلالغرناطىمثبتبنهحمدالله

خرقةمعهولبسصحبهأنه!ينكر،الرفاعىالدينتاجتديذمنوهوالرومأرزناهلمن

الأمراستمرولقد،العلميةالحياةلثراءأدىدينيةوهذاهبأجناستنوعفهنا8(،التصوف)ْ

والعثمانيين.المماليكمعأعدادهزادتقدالتركىالعنصركاقوإنالعثمانىالعصرفى
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الثانىالنصل

الاجتماعيبماوالحياهَالوقف

الوقف:وثائقواقعمنالمحتمع

الفتراتعبرالأجناستنوعفتتبعأننستطيع:القدسسكنتالتىالمختلفةالجنسيات

استوطنتهعديدةأجناسالقدسعلىوفدتحيثالوقفوثانقواقعمنالمختلفةالزمنية

عرئاضمتالفتحمنالأولىفالفترة،لقرونالبشرىبنسيجهارتبطتأسروكونتواستقرت

رهنودمغاربةشاهدوالأيويىالفاطمىوالعصر،الفتحقبلاستوطنوهارعرئاالجزيرةهن

زادتوالتركمانفا!رادللحكاموفقًاالأجناسبعضأعدادوازدادتوأكرادوتركمان

والعثمانى.المملوكىالعصرينفىالأتراكأعداددذادتالأيوبىالعصرفىأعدادهم

لهمكانجبيروابنخسروناصركتاباتومنالفاطميينمعأعدادهمزادت:المفا!ي!

بزاويهَعرف!زا!يةالدينصلاحالسلطانعليهمأوقفولقدفلسطينأرضمحلىكبيرتواجد

الأفضلالملكعليهمأوقفكذلك.السلسلةبابمحلةفىكارمقريةعليهموأوقفتالمغاربة

الفوثمدينأبوالصوفىالإمامزا!يةعلىالجدارساحةيلىماإلىالمغاربةحارةحبس

وهمالمقدسبيتفىالمغاربةشيخيسصشمخلهموكانالمنقطعينوإعالةالمغربزوارلإيواً

عرفتالسلسلةبابفىزاويةالمفاربةعلىالغوثأبوحفيدأوقفولقدالمالكيةلمذبينسبون

المصمودىالنبىعبدبناللهعبدبنعمرالشيخوقامحسينبنمحمدبنشعيبوهوباسمه

الفقراءعلىوقفهاوخصصحارتهمبأعلاوهىللمغاربةراويةعمًرصالحًارجلاًوكانالمجرد

صوضعندودفن،الشريفبالقدسوتوفىم1253هـ/753ربيعئالثبتار-والمساكين

.JAI)والتونسىأسماًالمغربىذكرالوقفياتفىجرىولقدالبسطامية

أبىالملكعبدالدينمجدكالشيخبهاوأوقفواالقدساستوطنوالعراقيينأسماءوردتولقد

السديةالزاويةلصالحوالباقىالبيمارستانءوضعفاومدرستهنريتهْعلىأوقفالموصلىبكر

والرملة.القدسفىأراضيشملوالوقف



بنمحمدبنعلىالمعلماسموردوقفيةووثائقدينبإقرارتتعلقالتىالوثانقبعضفى

لعامالوقفيةوهَعودالشريف)82(.بالقدسمقيموهوالخياطالبغدادىاللهعبد

.مهـ/0781378

بالححاذىالشهيرداودبنمحمدالدينتاصراسمفوردحجا!يونهناككانكذلك

هناكأيضًا)83(،مزرعةأرضفىطاحونبعمارةخاصةعجلونوثائقفىوقفيةفىالعلماوى

عبدالخيرأبوالحاجيسمىشخصومعه،الكردىبالحجازىالمشهورالغورىمحلىمحمد

العربى.القادر

وحدولقدالأقصىالمسصدإمامةإلىوصلبعضهمالهنطمنلطوانفتواجدوهناك

والعثمافيين،والمماليكالأيوبيينحكمفمَراتفىأوقافهموذكرتالفاطملونقترةمنالهنود

سابقلعصرغالئاتعودأنهاالدينمجير!يذكر،الأسباطباببظاهرللهنطزاوأيةفوجدت

جوارإلىتقعوكانت)84(،بهموعرفتالهنودهنطانفةبهانزلثمالرفائيةطفقراءوكان!

إمامالهندىاللهسعدالشمخباسمالمماليكعصرلنهايةيعودوقفوهناك،السامرةباب

لأيامتعودزاويتهعلىالحطةبابفىأوقافااوقفم1485هـ/098ا+مصىالمسجد

)85(.قاي!باىالأشرفالسلطان

بالقدستوفىوالذىالأولياًالمشهورينمنالهندىاللهعبدالصالحالشيخاسمودرد

)86(.وسبعمائةلخثسنةلأدلpريععشرسابعالجمعةليلةالشريف

هـ/2901لعامتعودوثيمَةففىالعثمانىالعصرفىالهندىالتواجدإلىالإشارةوتكررت

الهندىالدينوبهاءالهندىالعزيزعبدبينالهنديةالزاويةمشيخةعلىخلافحدثم1681

شمخيكونأنيشترطوكان(الحاليةبباكستان)ملطانمدينةرلىنسبةالملطانيةالهنودمن

بهالصالحالأمروحسمالواقفشروطبموجبوالديانةالدينأهلمنعنهاوالمتكلمالطائفة

.أولياءمنهمأصبحبحيثواضحنطاقعلىهندىتواجدفهناك،الدين

هـ/0133سنةالدحلوىنصاربنالهندى!ياضالرحمنعيدللشيخإجازةوهناك

)87(أجازهوالذىالقادريةالطريقةعضويةفىبقبولهبالقدسالهنودزاويةشمخ!م119

.القدسفىأفغاثىهندىتواجدهناكأنأىِالأفغانىجلندرالجليلعبدالشلئ

http://al-maktabeh.com



صلاحدخولمعأعدادهمازدادتولقدا!رادمنكبيرة)عدادهناككانت:ا!راد

أوقافعلىحصلواوهؤلاءوا!رادوالجندالقادةمنكثيرايحوىجيشهوكانللقدسالدين

أسرةالكرديةالأسرأشهروهنالعصورعبروالأوقافالأرضوتوارثواالقدسواستوطنوا

الشيخعلىالدينصلاحالناصرالسلطانأوقفولقدالل!ينصلاحقادةمنوهمالهكا!ية

انقرضوافإذاالشريفالقدسبخدمةالقاطنينتريتهعقبهومملىالهكارىأحمدبنأحمد

هذ.منالأوقافواتنىأسماًتعددتولتدعديدةأوقائاالنمىوذكر.فتراًالمسلمينعلى

لوقفيةوتارىالهكارىالقاسمأبىبنالحسنعيسىالدينسيفباسموقففهناكالأسرة

fh%%'Yلأعواميعود Y / - %%%A %,ij YoA / -'Alo' I.

ويعودالأسرةنفسمنالهكارىالقاسمأبىبنالحسينعثحانالدينسيفباسمووقف

محمدالقاسمبنمحمدباسمأخرووقفالمملوكىالعصرخلالأىم0135هـ/751لعام

1الهكارى fir / -AMAالوقفمنعاممائةمنأكثربعدأىالقدستابعلفتاقريةفىم

الشريفةالصخرةعلىهوقوفةوأنهالفتالقريةالإشارةتمتالعثماثىالعصروفى،السابق

أغاحسينإلييذبالقريةعشروإنالهكارىالقاسمأبىأوقاففىجارمنهاقسم!إن

)ول(.الشريفالقدسبلواءالزعيم

متتاليةزمنيةفتراتعبرا!كرادإلىتنسبالوقفياتمنسلسلةالوثانقفىوردتولقد

وهستولحاتمختلفةلفئات!ينتمونوالعثمانيينالمماليكمنكللزمنيعودمنهاكبيرو!كدد

فئاتفهناكمستوطنينإليتحولهمبعدالكردىالعنصرانتشاريؤكدممامختلفةاجتماعية

فبعضوسطىلفئاتوبعضهاعليالفناتأنهاأصحابهاو!ملالوقفيةحجممنواضح

كوقفأوقافلهامدارسفىوظانفشغلوبعضهمطاحونفىحصةأوطاحونكانالموقوف

الملمأهلمنوكانم1284هـ/AV'6فىالجاولىسنجرالأميرأنشأهاالتىالجاوليةالمدرسة

الجوهريةوالمدرسة)98(.هعتقذاصالخاوكانالهكارىالكردىدرياسىالشيخفيهاوأفتى

الشريفةالادرزمامالجوهرىالصفدىوأوقفهاالكردرباطعلىوقفهاكانالحديدبباب

منمجموعةلوقفإشارةوفىا!رادحارةباسمعرفتحارةوهناكم1436/م!44

القبلىعلىوهقدمبالكردىالمعروفالقادرعبدالحاجاسمذكرا!رادمنأغلبهمالأفراد

وكانالعربىالقادربنالخيرأيووالحاجالكردىبالحجاتالمشهورالفورىوعلىالكردى

9(،)ْالعيلونيةهنبالقربالربيصةوادىفىالمزرعأأرضفىزيتونغراسيشملالوقف



المماليكوإنوالخليلالقدسفىبهمخاصحىوجودإلىالحنبلىالدينهجيرأشارولقد

فهناكأكرادتخصالعثمانىالحكملفترةتعودالتىالوثائقهنالعديدوجدولقداستخدموهم

بابنتعرفربيصةنهرعلىوهررعةطاحونةصاحبالكردىالكوكبانىبعمرخاصةونمِقة

لعاميعودالكردىعبدونبنعلىحسنباسمووقفم0154هـ/479لعاموتعودسبع

الآخرهوأوقفال!انعلىبنوسليمانالربيصة)19(نهرعلىطاحونعنم1هirهـ/059

ا!رادمنبأنهإليهأشيرهـوشخص1543لطبريةالتابعالربيصةنهرعلىطاحونَا

الوادىنفسفىطاحونةأوقفالكردىسليمانبنسالمويدعىم1544هـ/519الأشافرة

أوقفالكردىالفرحونابنباسميعرففرحمنمحمدبنوفرح،وبالداوكيةبالجديديعرف

منمرتباتعلىوحصلوابالعلمأكراداشتغلكذلكم)29(،4015هـ/019عامطاحون

أرغفةأربعةيومكلفىالكردىيوسفللشيخأوقفطربيكالسامىفالمقرالمساجدأوقاف

المذكور.المرتبلهيستقرأنعلى

كرجىبيدبحاكورةخاصةوثيقةفىكالكرجأخرىأجناسذكروردهولادإلى!يالإضافة

)39(.المشارمَةبمحلةداروهىالصلاحيةالخانقاهوقفمن"لنصا!ىبحارة

التابعينوالشبانللشيوخالدينصلاحالناصرالسلطانخصصهاالصيةوالخانقا.

أوقفهاالغوانمةبابعندالوجيهيةمنبالقربالحديثةوالمدرسة،والعجمالعربهنوالصوفيهَ

وتار-الأردبيلىالعجمىالعزيزعبدمحمدأبوالدينعزرهومحدثاكانالعلمأهلمنرجل

خيربرقوقالظاهرعهدفىالقدصفىالحنفيةقضاةأولوكان.م0136ولهـ/2وقفها

وردكذلكم0913هـ/397العجمىحسنالحاجاسموردإرثحصروفى،ا!جمىالدين

م)49(.4913هـ/797العجميةشاهسلطانبن!ديشتاداسمأخرىوثيقةفى

ثموالفاطميةالعباسيةالفتراتفىوجدتفقدوالتركمانيةالتركيةللطوانفوبالنسبة

والعثمانيين.المماليكمعأعدأدهازادتولكنالأيويية

لمنيكونأن"وشرطهرياطهاردينصاحبالصالحعتقاًالملكمنامرأتانأوقفتفقد

.م1361هـ/Vlrثابتحكرعلىوهوماردينمنيرد

أرض)ارزرومإلىنسبةاالدسالأرزابنأحمدالدينشهاببنتخديجةاسمد!دكذلك

)59(13لمههـ/097عامإلىالوثيقةتعود(االمم
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عليهوأوقفالمدارسمنهمالكئيروأقامالتركىللعنصرينتسبونوقادتهمالمماليكوكان

إليتنسبمدارسوظهرتوالأسبلةوالخانقواتللمدارسالعرضفىسيردكماالأوقاف

وقففهناكأسماًالتركمانوترددت"الجركسيةالمدرسةفهناككالجراكسةبنسيةطوانف

الححروادىنهرعلىطاحونوهىم9151هـ/259التركماثىمحمدبنأحمدبنالشهابى

)69(،نابلستابعالشاوىلبانمَريةفىوقفهالتركمانىبنمحمدبنوفخرى،بيسانتتبع

شملوبعضهاالوقفياتفىمرةمنأكثرالرومعبا!ةوترددتالتركمانلحارةذكروورد

ابنحاكورةفهثاكطاحونعنيزيدلاالملكفالوقفيةاووسطىطبقةوبعضهاعلياطبقات

أرشعلىأوقفهالعثمانىللعصروقفهويرجعاالدسأحمدمصطفىوالحاج،االديىحعفر

جهاتبينوقفهقسماالدسمقبلابنأحمدالأمرنفمسعجلونفىالحوتةبمزرعةطاحون

بنشجاعالحاجباسمأخرووقفبالأزهرالعلملطلبةوثلثاالنبويةالحجرةلخدامئلئاالبر

القرأنلقراءالروهىعلىأحمد،الخلوتيةالزاويةعلىمنهمأوقفمنوهناك،الروصاللهعبد

المسبدعلىأوقفااللذينوزوجهاالروهيةكعائشةنساءهناكإنبل.الممالةوعلى

)79(.الأقصى

وردفلقد،والعثمانىالمملوكىالعصرينفىالأتراكمنالعلياالطبقةأوقافازدادتولقد

تتعلقوثيقةففىمرادكعاثلةتركيةوعانلاتالعلياالشريحةمن!أفرادتركيةعاطتذكر

!يرىالقدسبكالاىأميرمرادالصاجبنبكإبراهيمذكروردم9158هـ/899رينبحجة

إبراهيمابنهكانربماوإنه*إليهابأصولهاترجعبالقدسمرادعائلةكانتربماأنهالعسيلى

!وحةسلطانوخاصكىجاويشلبيرامأوقافوهناك،العثمانىالحيشفىألاىأهيرأيضًا

السلاطينمنحاكمةفنةإلابالقدسالمقيمينمنالواقفينغالبيةكانتوإنمرادالسلطان

إلىنسبةالعنتابىإلياسبنخضرالحاجبنتزليضااصموردإرثحصرهـفى.والقادة

عاهالةفهناكالإسماعتتقمنومنهمالأرهنمنأعدادوجدتكذلك،تركياجنوبىعينتاب

الإسلاماعتنقالذىالأرمنىالعجمىكانميناإلىتتسبأنهايعتقدالذىالمهتدىمصطفى

أخوهوكانمسيايدعىأخلهو!كانأرمينيًاالأصلفىوكانالميلادىعشرالثامنالقرنفى

ليطالبأخيهضدمصطفىادعىوقدوانيسبنتسارةتدعىوأمهأخوتهعلىالولىكيورك

المهتدىبعاثلةالمعروفةالمقدسيةالعائلةجدكانربما)نهالعسيلىريرجحلهتركأفىبحصته

م)89(.1917هـ/5012



،ه

الحصرىعلىبنمحمدبنأحمداسمورددينإقرارفىالمصرىاسمأيضًاترددوقد

بالقدسالمقيمةالمصريةعمربنأحمدبنتعملاتسمىامرأةاسموردكذلك،المصرى

وثيقةوفى)99(،715وهوبالقدسالسلسلةباببخطهقيمةاللهعبدبنغانميسمىلند!لحها

الإمامالشيخدارفىالدمياطيةالدينصلاحبنتجوهرةسككاتحصرعن397عامتعود

الدين.شرفالعالم

الإسعيبما:الدينيبماالطوائف

إلىالسنةوانقسمتبطوعلةوابنجبيرابنذكركماورافضةوشيعةسنةالطوائفهناك

المدارس....Lأفىالحقيقةهذ.نجدأنرنستطيعوحنبليةوحنفيةوشافعيةمالكيةمذاهب

المالكية،والمدرسةالحنفيةالمعظميةكلالمدرسة،عليهاالموقوفةوالأوقاف

فىبوابتع!ينبخصوسم5011هـ/316لعامتعود97رقموثيقةفىدروزوجدكذلك

فيالدروزىحسنعلىالمرحومابنبشهمحمدتعيينجرىالقطانذببابالحموىالرباط

!(.)َالمموىالرباطبوابوظيفة

منالعجمىالدينخيرهوالمصادرمنلعددوففابالقدسالحنفيينالقضاةأولوكان

1382عامفىذلكوكانبالقاهرةشيخوخانقا.صوفية / OVALالسلطانعصرفىم

قضاًبينيمهعكانفعادةالشافعيةقاضىأما\(.هـ/7913)008ْ1وتوفىبرقرقالظاهر

عنفضلاًوأعمالهاوجنينوقاقونونابلسالقدسقضاءبينيجمعكانكذلكوالرملةالقدس

.الآباءعنالأبناءيتوارثهكانالقضاءمنصبأن

عليه.المحبوسةالأوقافلكئؤالشافعىالمذهبإلىالكثيرتحولولقد

:!وقافوففا-الإسصيبماصكا!وائف

تتيجةدقيفاتقليزانضعأننستطيعلاالمقدسبيتفىوالمسيحيناليهودلأعدادبالنسبة

حتىدقيقشاملإحصاءرجردولعدمالزهنيةالفتراتعبرالسياسيةوالأوخماعالظروفلمَفير

فقدالإسلاهىالعالمفىلليهودتقديراتهمتتفقأوإحصاناتهمتحتمعلمالي!دمورخىأن

العالمسكانمن1%يمثلاليهودعددأنعلى(جوايتين)كمَبهما(كوهينمارك)ناقض

صحيحغيرالسابقالتقديرأن(كوهينماترك)!يرى،المدنكىغالبيتهميتمركزالإسعى

.501%-%.،.هبينالتقديروان
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منالأهالىغالبيةكانالإسلاهىالفتحوعند،المسيحيينلأعدادبالنسبةالأمرونفس

وهعبالمسيحيةغالبيتهاتدينكانتالمناطقتلكاستوطنتالتىالعرييةالقبائلحتىالمسيحيين

تموماالإسديةالاستيطانعمليةإلىبالإضافلأ"الإسلامالقبائلتلكواعتناقالإسلامسخول

.الأعدادحصرالصعبمنأصبحالإسلامفىالأهالىمنأعداددخولمن

ثمفاطميينإلىعباسيينإلىأمورصمنالمقدسبيتفىالسياسيةالسيطرةتعددتوقد

يكدنوالمالمرةهذهولكنالمدينةيسودالمسيحىالتواحدوعادصليبىغونمنذلكتلىما

إسيةالمدينةعادتثمكاثوليكالفزا-منكانبلالأصليينكالأهالىأرثولأكسمسيحيين

يعاودولماصعئاأمرًاكاندقيقتعدادإيجادفإنهذاوعلى،الدينصلاحعهدفىجليدهن

نستطيعلاالرحالةتقارير.لهمالدينصلاحسماحبعدإلاالمدينةإلىالدخولاليهود

نأحينفى\(يهودى)2ْهاشالقدسفىاليودعددجعل(التطيلىفبنياهين)لهاالاستتاد

الصدرةاتضحتالمماليكوهع.يهودىواحدصباغإ!هناكيكنلمأنهذكرواأخرينرحالة

اليهوديةالأسرعددأنالمماليكعصرنهايهَفىالقدسرارالذىميشلوماليهودىتكرنسبئا

)1ْ3(،الفقيرةالفئاتمنأسرةسبعينذكرالفترةنفسفىزارهاالذىوعويداياأسرة025

عدمويوكدالأخرىوالأقاليموالبرتغالألمانيامنالسنوكبارالأراملمنغالبيتهموأن

أوقافنكروتردد،سامرةوأقليةربانييناليهودوكانالمسلمينهنللاضطهادتعرضهم

ومارون.كاثوليكمنوأقليةالأرثوذكسمنغالبيتهمالمسيحيونوكانالسامرة

NMزارهاالذىشيلوإسحقوذكر /.A Vroمنغالبيتهمالقدسفىاليهودأنم

)1ْ4(،كالفرنسيينالأجانب

الدولةأن(الإسلامىالتاريخفىواليهودالمسيحيون)كتابهفىفارجفيليبويانكر

هوهذاوأنإدارتهالفرضعشرالسادسالقرنفىهرةعامإحصاًبعمليةقامتالعثمانية

النفوذلتوعليدالسعىوالهدفالهجرةمنعامألفبعدالإس!تاريخفىإحصاءأول

1(.)5ْالعثماش

نأهرروىدمشقئاأخباركاتبأننحدوهكذاالمنضبطةالعملياتمنبعددلهذاد!دورَولقد

دخولصبيحةأىم9151هـ/229رمضان2الأحدمنذأبيهابكرةعنأحصيتقدطيتته

تدخللمالثانىهصدالسلطانعهدفىم1831أهـ/247وتعدادسليمالسلطانجيش

0801عاموفى.فيهسوريا /- AAAA12%بنسبةمسلمينيضمالخصيبالهلالكانم
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أهلمنمنشقنمسلمينمنتتالفكانتالشرقأقلياتوإن1%بنسبةيهود،7%ومسيحين

ولايةوفى،حصينةقلعةالجغرافيةالتضا!شىنيهاتشكلالتىالمناطقوهَسكنالكتاب

الجهةأماالصحراءمواجهةفىالمسلمينمن58%نسبةتقيمالبحرعلىالمطلةطرابلس

المسيحيين.منققطو8%الإسلامىللمجالأكنررسوخًابشكلفتنتصالجبلهنالأخرى

كانم6016هـ/1501عامالقدسفىالمسلمينغيرعددأنيظهرمقدسيةوثائقوفى

الجزيةمنيعفونكانواالدينورجالوالأطفالالنساًأنوبماالجزيةدافعىمنشخصًا154

السنةتلكفىالقدسفىالمسلمينغيرعددأنهذامنونستثتجخمسةفىالرقمهذافنضرب

أرثوذكس،روم68شخحئا49المسيحيينمنالجزيةدافعواويبلغشخصئا075حوالىكان

يعدونفكانواالي!دأما،047حوالىكانالمسيحيبنعددمجموعأىقبط12وسريان14

المجلدفىونشرشخص003حلددفىكانمجموعهمونالجزيةدافعىمنشخصئا06

تبينالسابقةالوثيقةتار-قبلأىم1582هـ/089عامإلىتاريخهايعود.وثيقةالثانى

كانعددهممجموعوأنالجزيةدافعىمننفرًا115كان01Aعامفىالقدسيهودعددأن

53خلكللآخرأولسببنقصقداليهودالسكانعددفإنصحيحانالرقمانكانوإذا070،

سنة.

إلىأشارتالصلا!حيةالخانقاهدوثيقةللنصارىوحاراتللي!دلحاراتءأسماوردتولمَد

إلىينقسمونفكرناكمااليودوكانالنصارىبحارةوحاكورة-اليودبحارةوعلاحونقبور

.وسامرةربانيين

صهيون.وحارةالولشةحارةوضمنهاالغربجهةمنالصلتينبجواراليودوحارة

العثمانيةالفترةفىالقدسفىالإسلاميةغيرالدينيةالطوانفمقابرأراضىهعظموكان

موتاهم.لدفنالطوانفإلىمتفاوتةزمنيةلمدةوموجرةأوقافهمفىجاريةأوللمسلمينملئا

وكانتا(.)7ْالص!يةوقففىسلوانبقريةالممودرأسفىاليهودمقبرةكانتوهكذا

مقبرةوجودعلىالوثيقةهذاوتطلعناالثورىالشيخوقففىجاريةالقراينمقبؤهناك

)1ْ8(.أيضًاالثورىالشطخوقفمنمستأحرةللارمن

صلاحمعحاربمجاهداللهعبدبنأحمدالعباسأبوالدينشهابهوالثورىوالشيخ

الثورىبقريةبعدفيماعرفتالتىالقريةالدينصلاحبنعثمانالعزيزالملكعليهوقفالدين

.أحياًاقدسهنوهىم1117هـ/495ئورأبوليرقريةأو
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العثمانى.للعصرتعودالتىالوثانقفىللي!دأوقافذكرجرىولقد

حمامفىنصيبلهماالسامرىعيسىبنويونسسامرىوهوإسحقبنمرحافاليهودى

جزًفىيملكوننابلسفىالملكةبحماممعروفوالمكانلأم951هـ/269لعامالوثيقةوتعود

حصةويونسمارحاويخصوالباقىقيراطا12وهوخليلالحاجيدفىأخروجزءالحماممن

؟(.)9ْومشاركةدينئاتسامخاتعكسوهى.قيراطا12تبلغ

11(.)ْمهـ/9391532عامالمالبيح!مننابلسفىطاحوناشترىاليهودىوموسى

هـ/919لعاميعودالوقفيةوتار-النابلسىالسامرىنفيسبنيوسفالمعلموقفوكذلك

81نابلسأرضفىالسامرىإسحاقدريدبيدوأصبح،الدارببقيعبغراسخاصم1513

وتعرفزواتالقريتهمجاورةالأرضقطعةوكانتزواتاقريةفيالشامىالجبلتتبع،قيراط

السامرى.إسحاقبنببدرتمسىالأرضقطعةوأصبحتبالمغيرة

أهلمنيؤخذماوهو-جاليةجمع-الجوالىوهىالذمةأهليدفعهاأموالهناكوكانت

منإقطاعًاالمماليكأحدبإعطاًإيذائاالرسميةالأوراقمنيكتبهاأولهوومثالالنمة

)111(.الجيشديوانعنكانترسميةوثيقةوهىالحاليةالإقطاعات

فىجاريةكانتفضيلمجدلقريةهنالمتحصلةلالجوالى-وثيقةمنأكثروهناك

سيفوكان.م0131هـ/071سنةفىالمملكةكافل،الجواكنداريكتمرالدينسيفوقف

-9013/م741-907الثالثةالناصرسلطنةفىهصدالناصردولةرحالمنالدين

تصرفالتىالمجدلبجوالىخاصةفالوثيقة،القدسقلعةترميمعلىأشرفولقد.م9133

هـ/745صفر25أسماًالشهودوكتبالأقصىوالمسجدالشريفةالصخرةهرتبفى

منالفردرسوأسكنهالجواكنداريكتمرالسيفىالمبرورالوقفالحليلمدينةعملمن"م1344

والمساكينوالفقراءالمسلمينمرضىوعلىالسلامعليهالخليلبمدينةالسبيلقناةعلىحبسه

لمبفلاحتهاالقائمينمن،المكورةبالقريةالمقيمينالنصارىجوالىأنالواقفذريةوعلى

علىالتار-مقدمةسنتينمدةعنالأقصىوالمسجدالشريفةالصخرةمرتبفىتصرفتزل

فىتصرفبهاالمقيمينبالقريةوالفدحينالنصارىجوالىوأنسنةعشرينعنتزيدتاريخه

."وشافعىمالكىكتبهالشهودالشريفةللصخرةقريبحتىهىسنةكلاستقبالى

جوالىعلىيدهوضعبدمشقالعشراتأمراءأحدمسعودالدينسعدالأميرحاولولقد

هذاإلىواستنادًاالصخرةمرتبمنسنةالعشرينتتجاوزمدةتصرفوكانتهجدلقرية



الأميرلمنفعهَالجوالىتحويلثيهـيمنع6شعبانالأشرفأصدرهالذى6رقمالمرسومجاء

تكونأنالظاهررسمكذلك)112(،الأصلمِةمصارفهافىوإرجاًالتصرفالدينسعيد

كأ&،الخليلبلدفىبركةلعمارةمرصدةجالةوبيتلحموبيتوالخليلبالقدسالذمةجوالى

ثانىربيعفىاللهرامبقضاءالقدسأعمالمنطيبةقريةجوألىفرضخشقدمالسلطانفإن

وتم.،الشريفةالصخرةمصالحعلىطيبةقريةجوالىصرف"م1461هـ/866سنة

الدينبرهانمحمدالدينجمالالشيخوعين،المنصورةالجيوشبديوانالإجراًتسجيل

أبوالسلطانوكان،بالقدسالشريفةالصخرةلمصالحالشافعيانشريفأبىبنومحمد

فىأعمالهومن865سنةرمضان8السلطنةفىاستقرشطخالمؤيدعتقاءمنخشقدمسعيد

الصخرةفىووضع،الشرقيلأالبركةو!كمارةالقدسإلىالواصلةالسبيلقناةمحمارةالقدس

)113(.كبيرًامصحفاالشريفة

فضيلمجدلقريةفكانتالعثمانىالعصرفىالعاشرالقرنأخرفىالأمرتغيرولقد

ىأهسلمونفيهايكنولممسيحيةأسرة113الوقتذلكفيهاوكانوتيماردزعامةإقطاع

مسيحية.قريةالوقتذلكفىكانتأنها

LI.لادارتها:الإسديبمافيرالديئيبماالمو!سمماتمن

عصرعلىالمقدسبيتمدينةفىعرفتالتىالوظانفمنالقيامةكنيسةناظروكان

إعدادعلىيشرفكان!أثهالمقدسيبتزارالذىكازولاالرحالةذكرهوالذىالمماليكسلاطين

موجبيسمىمابتحصيليقومالذىوهووالونارالكنيسةإلىالواصلينالمسيحيينالحجاج

لاسمهذكرهمننفسهعنالشخصيةالمعلوماتبعضمنهمكلعنيدونأنبعدالسلطان

الوظيفةأنهاويرىإليهاالمصادرتشرولم،مميزوعداتوطولهوجنسيتهوسنهعائلتهواسم

بدليلالمسلمينمنكانمتوليهاوأمقمامةهتحصلشدأنهاعلىالقلقشندىإليهاأشارالتى

التوقيع.نسخةفىوردما

تتعلقوثيقةوهناك.القدسفىاليهودالدينرجاللتعيينإجرا،تهناكوكانت

لتعيينالم!لادىعشروالثاهنالهجرىعشرالثانىالقرنفىممبعةكانتالتىبالإجراطت

بقراريتمالتعيينوكان،الرنيسأوالأميربرناسكلمةوتعنىالقدسفىالي!دعلىبرناس

برانسعدةبتعيينالوثيقةوتتحلقالمدينةفىالي!دوجهاءمنترشيحعلىبناًالقاضىمن

)114(.واحدبرناسالعادةجرتكماوليمس
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دزدارأغاالدينفضلإلىويشيربالقدسالأشرافالسادةنقيبيذكرالتعيينوثيقةوفي

العمارةعلىمتولئاكانالذىطورغوردوهوأغادورغو!وقفعلىوالمتولىالقدسقلعة

وكانالميلادىعشرالسادس/الهجرىالعاشرالقرنفىسلطانخاصكىتكيةالعامرة

هنوهجموعة.قايتباىالسلطانزمنفىعاشالذىأغامحمد-الطواشىوقفأيضئايتولى

أفندىشبجىوقفعلىالمتولىالديرىالفتحأبوالشيخمكلالإنفاقعلىهتولينالشيوخ

القاطنينالإفرنجاليهودطائفةعلىالديونأربابمنوهم،و!كيرهمالسعودأبووالشمخ

ياسفوالحاخامداويدولدإبراهيمالحاخاممئلاليهودرؤساءمنعددإلىبالإضافةبالقدس

،إبراهامولدسلمونوالحاخام،حييمولدوياقوبإيسافولدوإيلياالمغرىشمويلولد

للحاكموذكروا،الشريفبالقدسالإفرنجاليودطائفةوجميعإيسافولدموسىوالحاخام

حيثاليهودطائفةعلىوالمتكلمينالبرانسةمنأحدهلكإذالديهمالقديمةالعادةأنالشرعى

اختارواولذلك.لذلكمعطلةاليهودهصالحوأنهلكاالسابقينالبرناسيينوإيلياإيسافتوفى

أمورفىويتصرفونوتعلقاتهمهصالحهموعلىعليهموالمتكلمينالبرانسةاليهودمنثلاته

ماويقبضونالإفرنحاليهودطائفةعلىعايدهوفيماوعطماء!تصرفونآخذمنالبرانسة

اليودوجمىالبرانسةوتعهد،المعتادةالعادةحسبللفرنججمدمنالصدقاتمنإليهمياكى

وأنه،وقفهمجهةوعلىالإفرنجاليهودطائفةعلىللمسلمينالتىالديونبجمعالحضا!ين

عامفىخلافاتاليهودبينقامصَولقد)115(لطائفتهمبرناسباختيارلهميسمحأنطلب

ديوثهم،سدادفىاليهودمشاركةعنلامتناعهالطائفةأفرادأحدموسىضد4001/5915

علىالوسطعلىالدينيكونكبارهماستدانإذا"أنهاليهودعادةتجرلمأنهأساسعلى

جميععلىالمستحقديندفعفىبالمشاركةموسىألزمقدالقاضىولكن،اليهودطانفةجملة

بالتساوى.عليهميقسمأنيجبالدينأنأىالوسطعلىاليودجماعة

اليهودمنجماعةوحضرالعئمانيينحكامإلىخلافتهمفىاليهودرجوعكانولقد

على.يسمَدينواأنبالقدسالقاطنيناليودكبارعادةمنأنللحاكمون!كربالقدسالقاطثين

المصارفمنإليهيحتاجونفيماصرفهليتعاطواالوسطعلىبالقدساليهودجماعةجميع

دينالوسطعلىاليهودطانفةبقيةوعلىعليهمالآنوأنالعاليةوالأمورالعرفيةالتكاليفوفى

وأن،أدائهفىوالتساوىبأولأولأأدائهاختارواوأنهمشرعيةبشواهدمتعددةلأناسكبير

معالمساواةمنالأنمتمنعإليهالمشاربالمجلسمعهمالحاضرالي!دىإبراهيمولد!سى



بمساواتهميلزمهأنإليهالمشارالحاكممنوطلبواالديونهنعليهمماأداءفىالي!دطانفة

الديونأداءفىمساواتهمعنامتناعهسببعنالحاكمفمسألهالدينمنعليهمهاأداءىف

جملةعلىالوسطعلىيكونأنكبرالْهماستدانإذاأنهاليهودعادةمنليسبأنهفنجاب

القالوعبدالشيخمنهمالمسلمينمنعددفأحضرواذلكعلىيبرهنأنمنهموطلباليهود

اليهودعادةمنبأنوشهدواوغيرهمالخياطموسىبنالقادرعبدوالحاجالناظرنائب

فيماصرفهليتعاهلوابالقدساليهودجماعةجميععلىكبرانهميستدينأنبالقدسالقاطثين

وتقررشهادتهموقبلتالعاليةوالأهورالعرفيةالتكاليففىالمصاريفمنإليهيحتاجون

خاصةوثيقةوهناك.بذلكبإلزامهمالدينهنعليهمماأداءفىاليهودجماعةبمساواة

97لعامتعوديهودىإرثيحصر o/هواليهودبحارةالقرمونىبدإريسكنم3913هـ

)116(،القدسعلىالواردينأىالإفرنجيهودمنبأنهمإليهمأشيروأمهلتدجته

تعزمنوي!دىصائغيهودىذكربنابلسالصلاحىالكبيرالجامعفىوثيقةفىوردكذلك

اليمن.فى

ويعتمدللمسلمينذبانحذبحبعدماليهودبعضتعهدم3913هـ/697تعودوئيقةوفى

والقدسالعروبعينبينالممتدةالسبيلبقناةلعمارةدرهمألافعشرةلدفعأنفسهمعلىذلك

)117(.بتعهدهمأخلواإذا"والخليللحمبيت"

م1563هـ/,1vسنتينعناليهودمقبرةإيجاربقبضالقاضىأمامشرعىإشهادهـفى

الذبمناليهودبمقبرةالخاصإيجاربتسليمالصيةالمدرس!متولىقامحيثوأنه

ومسونشعرأبووداودالديانزهيربنداودبالدفعوقاموسلطاندينارمانتىالسلطانى

صلاحالسلطانوتجفالإسديةالأوقافعلىتقعالي!دومقبرةالقدسمنيهودكلهمالطبيب

قبلسنةثلاثمانةوتعودللدفنواستعمالهابالمقبرةتتعلقوثيقةوهناك.الجسمانيةأرضالدين

العسيلىويرىم8901/1686الوثيقةتاريخلأنم5913هـ/897عامأىالوثيقةتار-

تقديرى.التارىهذاأن

بناءلهمإحصاءأج!م7201هـ/089سثةالهجرىالعاشرللقرنتعودهـثيقةرفى

وففاالحقيقىعددهمدأنالتحريردفترفىمسجلمماأقلعددهمأنحيثمنهمشكوىعلى

تضص09ضرانبأىالقدسحرملجهة50الخاصلجههّنظرًاشخحئا115للإحصاء

.القدسلأوتاف55السلطانىالخاص
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:مدابمدةمنيمكونونكانواالمسيحينطوائف

كانا!برفالعددفئةكلأعداداخ!لفتدهانالقدسفىالمسيحيةالطوائفتعددت

أرثوذكسىهذهبهممصريونأقباطهناكوكانالكاثوليكويليهمالأرثوذكسطمسيحيين

إلىأدتبينهمخلافاتهناككانتولقدوهارونوسريانوأرمنالمذبنفسعلىوأحباش

المسيحيون.والأرثوذكساللاتينوخاصةا!سلاميهَالسلطاتتديخل

مجمعقرا!علىبناءم451عامفىالبطريركيةتأسيسكان:الأرثوذكسالمسيحيون

بطريركهماتفقالنينهمغالبيتهمفىالأرفوذكسالمسيحيينمنالقدسسكانوكانخلقدون

القيامةكنيسةوظلتالخطاببنلعمرالمدينةتسليمعلىالمسلمينمعالفتحعند)سفرنيوس(

الاحتلالمعالكاثوليكالرومنفوذوزادالصليبىالاحتلكلإلىمنهموالأغلبيةأيديهمفى

بيتفبطريركالسيطرةلهمأصبحغالبيةاللانينلأنم9901هـلم394للقدسالصليبى

الدينصلاحاستعادولماأملاكهمبعضاغتصبواولقدالغربيةالكنيسةيتبعأصبحالمقدس

قام17مه/3012عاموفىأملاكهمإليهمفردتاللاتيننفوذقلم1676هـ/1187القدس

.ماتأنإلىهناكوهكثللقسطنطينيةالرومبطريركلرروبأدىصدامالفريقينبين

فى)118(مريمالعذراءوكنيسةالمعمدانيوحنامارديرممكلالأديرةمنمجموعةسوكان

علىساباماروديرالقيامةكنيسةجنويىويقع،م494أقيمالذىالعذراءوديرقدرونوادى

وكنيسة.م205عامأنشأتكنيسةفيهمEALحوالىساباالقديسبناهسلوانمنمقربة

بديريعرفالذىالكبيروالديرسلوانلبابالمؤديةالطرقعندقدرونوادىفىمر3

)911(.الرمبطريركيةجثوبيقعقسطنطين

قديمديروهوالغربإلىاقدسظاهرفىالمصلبةدير،م484ثيودسيوسالقديصودير

الطورجبلفوقالجليلدير،لحمبيتطرمِقعلىالقدسقبلىإلياسمارودير0ITعامأنشأ

فيهاالدمإلىصارثمالكرجبيدوكان،القدسغربىالمعروفالحىفىبالقطمونودير

منالأورشيليميينالبطاركةجميعوكان،سمعانالقديسقبرالكنيسةداخلوفىيخسة

1534 - % 11Vالملكعهدمنالأرثوذكسالروملطباركةسلطانيةمراسيموهناكالعربهن

ولقدقايتباىوالأشرفبرسباىوالأشرفجقمقوالسلطانبرقوقوالظاهرمحمدالناصر

الأجنبية.الجالياتوفودازديادمعالعثمانىالعصرفىالطوائفبينالخلافاتازدادت
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وكانواالقدسفىواستقرواالرابعالقرنمنتصفمنذجاؤواالمصريونوهم:ا+فباط

صلاحفتحبعدالقدسإلىوعادوا-الأرثوذكسىالمذب-المصريةالكنيسةمذبعلى

القدسفىالقبطشؤونوكانتالصليبيونمنهماغتصبهماإليهموردلهأخلصواحيثالدين

لهمفصاراستقلوام9181هـ/1235عاموفى،السريانيةالأنطاكيةالكنيسةرجالمنتدار

قبطىحبرالقدسإبرشيةيتولىأنالمرقصيةالكرازةبينالاتفاقوتمشوونهميديرمطران

أولوكان12(،)ْالأنطاكىالبطريركباسمالتكريزيجرىوأنالأرثوذكسىالبابايعينه

123هـ/634(باسليوسالأنبا)هوقبطىمطران lوهوالسلطانديركنائسهمومنم

خان-مارجرجسدير-الكبيربالديريعرفأنطونيوسماروديرالقيامةلكنيسةملاصق

فىالعذراًباسموكنيسة،م9183-0125لعامويرجعالنصارىحارةفىالقبط

تكنلمالقبطوأعدادصهيونجبلعلىومقبرةالقيامةخارجيوحناماروكنيسةالجسمانية

.محمودةكانتبلكبيرةأعداد

لهموكانتالأحمرالبحروفىالبيزنطىالنفوذانتشارمعالمسيحيةدخلوا:الأحياش

محنحديئهفىالدينمجيروذكر،المسيحيةالطوائفعلىالتقدمحقلهموكان،وديركنيسة

1914سنةالقدسفىانتشرالذىالطاعون / A1Vوالحبش.الهنردطانفةأفنىبأنه

سنةالكنيسةلريارةالقدسدخلواألافثلاثحوالىالحبشنصارىمنجماعةدخلولقد

بالحبشة.المماليكبعلاقةأوضاعهمتتالركانتالمملوكىالعصروفى.\LAN/مه6

استعادهاوعندماكبيرةتكنلموأعدادهمالمسيحىالأولالقرنمنذوجدوا:السريان

مرقصمارديرفىالسريانتخصوثانقوهناك)121(.القليلإلامنهميكنلمالدينصلاح

مراسيمعلىحصلواولقدالكاثوليكوالس!لانالأرثوذكسالسريانطائفتاوهماالقدسفى

.القدسشالمسيحيةكتابفىالعارفمحارفوأوردهاالمماليكس!ينمن

وقفيةوثانقوهناك.الصلبيةوديرالمصلبةوكنيسةالجلجلةكنيسةلهمكانت:الكرج

لهم.أشارت

حيثمنالفرنجةبعد!ياتونالميدكيينوالثامنالسابعالقرنينفىنفوذلهمكان:الموارفبما

الدير.سوىمنهالهموليسأقليةأصبحواولكنهم،الأهمية
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حيطهباببينحنةالقديسةكنيسةلهموكانت،قليلةأعدادهمكانت:الكاثوليب!الروم

للقدسالمسلميناستعادةبعدأنالبعضوذكر،القدسىالحرممنالشمالإلىالأسباطوياب

الصية.والخانقاةللصوفيةرباطًاالدينصلاحجعلها

أنهابهاالوقفوشروطالمحكمةسجلاتمن59للسجلوففاذكرواقدالمورخونكان!إن

دارتخصالتىالبطركدارعلىالموقوفةالعقاراتذكرحيثالبطرك()البطريركداركانت

.ةالخافقا

أدركهالخرابوأنالدباغةتسمىبالقدسحارةفىكانالصلاحىالبيمارستانإنويقال

الاسبتارلدارالمجاورةالكنيسةجعلإنهيقولراصلوابن،م4581هـ/862عامزلزلةففى

عليه.ووقفللمرضبيمارستانجعلهاقمامةقرب

الطوائفبعضمعصراعاتفىودحلوام1848هـ/1265لهمإبراشيةأنشأتوقد

الأخرى.المسيحية

وتنسبالشرقفىعملهامارستوالتىالأدلد*بيةالرهبانيةالطوانفأحد:الفرنسيسكان

فىنشأالذىم(1226-1182هـ/633هـ-578)(الأسيزىفرنسيس)مومسسهاإلى

الملكلهمسمححبلهأبىرهبانالقدسأهليسميهمكانإيطالياشمالفىأسيسىإقليم

صهيونجبلفوقمواضعبعضفىبإقاهةالكاملطلبعلىبناءدمشقسلطانعيسى

)122(،صهيونجبلليروأسسوام61335*هـ/رعالواعكاسقوطمعوخرجواللعبادة

إِولئكوجودإلىيشرلمم132هـ/722القدسزارالذىمانديفيلسيرجونوالرحالة

بينخلافوحدثالقيامةكنيسةفىالموجودةالطوانففىالفرنسيسكانالرهبان

أعدادهموكانت،المقدسالقبربخدمةالقيامعلىالسيطرةعلىوالدوهينيكمانالفرنسيسكان

ولقد5روهالكنيسةليخضعواالأرمنعلىالقميروحالاواالمهاليكسلاطينعهدفىقليلة

وتولواالمقدسةالكنانسعلىالأوقافبروجنديادوقأوقففقد،الغربهباتعلىعاشوا

منالشمالإلىواقعةفرنسيسكنيسةولديهم،ام847هـ/1264المقدسةالأماكنحراسة

محمودالشعئأسرةالدجانىألمنلجماعةملكًاالأصلفىمكانفوقبنيتداودالنبىمقام

الكرج،منوابتاعوهالمخلصديرالجسمانيةكنيسة.م391.الفرنسيونالأباءابتاعهاوقد

حبس-المسيحينارواروشمتقبلالإفرنجوديرالجديدةالداربينقاعةالكازانوفا

البيضىالرهبانإلىالصدحيةالمدرسةهبنىالعثمانىالسلطانأهدىولقد-)123(المسيح



64

الصوو.البيمارستانمنجزطًالنمساعهدولىإلىوأهدىالقرمحرببعدالفرنسيين

السلاطينمختلفعنصالرةمملوكيةوثيقة26ولَضمبالقدسالفرنسيسكانوثائقوهناك

هـ679منللطائفةمقرًاالمخلصليرأصبحوثعدها)124(.الأديرةبناءبإعادةلهمسمححيث

الأرمينيةللجاليةكانكذلكوالنساطرةواليعاقبةكالدومنيكانأخرىفئاتوهناكم9155/

.التدسأرضعلىتواجد

مطرانإلىتشيروثيقةوهناكأرمنإلىإشارةالوثائقهنعددفىوردوقد:الأرمق

وبينبينهمخلافوحدثمترجملهموكانبالقدسيعقوبمارديرقاطنينوأنهمالأردن

الشيخفتقدمالثررىالشمخومَفمنلهمهقبرأجرواحيثالثورىالشيخوقفعلىالمسئولين

لابنينتسبونوالنينالشيهرمحمدوالشئإبراهيموالشعخالدينشمسوالشيخالسعودأبو

لأمواتقبرًالديهموأن"انقضتالإجاز-مدةوأنسنواتتسعلمدةيأجرونهوكانواالثورى

علىواصطلحوا،حكزالهموأنالوقفمنبالموافقةبنائهتمواْنهالرهبانأهلاكفىالنصارى

كليدفعواأنعلى5011/3916فيتحريرههـتمبالتراضىالعقدعقدتمولقد،تقدمها

)125(.!وشوأربعةمصريةقطعةأربعونسنة

كنانسالقيامةكنيسةوفىالمسمحوحبسالزيتونةوديريعقوبهارديربجوارو!رمن

)126(.فوريتشلوساوماريكريكورمرلمستناوكنيسةيوحناماروكنيسةالثانيةالجلجلةمنها

فىالتبشيريةالغربيةالإرسالياتنفوذفيهاشتدالذىالقرنهوعشرالتاسعوالقرن

الطوائفإلىتنتقلالمسلمينأمكوبدأتاليهوديةالمؤمسساتونفوذالأجنبىوالنفوذالقدس

الأوقافأراضىمنحمنالعثمانيةالحكومةبهقامتماأوبالماللإغراءتتيجةالأجنبية

طانفةبمنحالمجيدعبدالسلطانهنفرمانوتضمن،17وللم0911مشةففىلبانب

حماموهمالسلطانبحمامالمعروفةالأرضقطعةعلىديربناءفىالحقالكانوليكالأرمن

القانونىسليمانالسلطانزوجةهىوخاصكىوقفهفىيلخلوالذى،سلطانخاصكى

.والحماما!بالوتفخاصةعديدةوثانقهتاكوكاتَ

الحمامينعنكثيرةتفاصيلتعطينا3-مقدسيةوثائق75/76رقمتحملوثيقةففى

للنساءوالأخرللرجالحماموهىوقفهامنكجزءسلطانخاصكىببنانهماأمرتاللذين

المعماريين،وبينالعامرةالعمارةمتولىجاويشبيرامبينتمتالتىقناةعملالمقاولة!يشاول
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لإمدادقناةإنشاءأحدهماولهتضمنالحمامينمحليهاكانالتىالفخامةمدىبينتوالوثانق

لأ(.)27بالماء3للسالمذالحمامين

وهذاذهئاسلطانئاوسبعونخمسةبلغالذىوالفعولالمعلمينأجرإلىالإشارةوتتضمن

الماًوتفريقبالماءالقنابوإيصالالحمامانعليهكانالذىوالفخامةالثراًمدىيوضح

وتعهدذهبًاسلطانئاوثلاثونسبعةعهالهكلفهمساخنوهاءباردماءمنللحمامالحاصل

الوقف.ذلكحماماتفىسنواتلمد--ظثالعملسيرحسنبضمانالمقاولون

الأرمنإنأىالأرمنىالنصرانىمراداسموردالمعما!يينبينمنأنإلىالإشارةولهجدر

15هـ/639المعمارمنهاعديدةبمهنعملوا DO1556هـ/649الحمامينإنشاءتموقدم-

الأرمنطائدةبمنحالحميدعبدالسلطانقامولقد)128(،الوقفحجةبموجبم1557

وقففىيدخلوالذىالذكرالسابقالسلطانحمامعلىوكنيسةديرلبناءأرضالكاثوليك

عربية.لأرضهصادرةأولوهوسلطانخاصكى

أولوصدرتالدثمانيةالدولةقبلهنبهاالرمسىالاعترافجرىالكافوليكالأرمنوطانفة

منتمكنت.م1856هـ/1273سنةوفى1835هـ/1012بهاالاعمَرافتضمنتلهابرامة

هوشبيس()نزلمتابلالوادحارةفىوالكائنةالسلطانبحمامالمعروفةالأرضقطعةشراء

هوالديروهذاالمكانهذافىكنيسةأوديرالطانفةبنتم1872هـ/9128سثةوفىالنمسا

العذراءأوجاعكنيسةفتدعىالكنيسةأما،الأنالقدسفىالكاثوليكالأرهنبطريركيةمقر

حاملاًيعادوهوالمسمحابنهاالمكانهذافىشاهدتالعنراءمريمالسيدةأنيعتقدحيث

أيضًا.الثالثةالمرحلةالمكانومسىالدموععليهفذرفتالصليب

بمنحالبناءتمامبعدسلطانىفرمانصدر1مه7هـ/%403سنةالحجةذىشهروفى

!رهبانوالمملوءالخايةالأرضقطعةأن"يلىماالفرمانوتتضمن،الديربناءحقالطائفة

جزنيَاهى،عليهاكنيسةبناًفىيرغبكانوالتىالشريفالقدسفىالكاثوليكالأرمن

فىتشاركولاالأرشتملكلاالأخرىالجماعاتأنوحيث،وقفيةأرضوباقيهاملكأرض

وعلىمالنقشبناليةالقالريةللزاويتينمصمقةأنهاولو،الأرضقطعةأنوحيثأحدملكيتها

بعرضطريقبشقتفاديهتمكنالمحنورالاتصالأنإلا،الشريفالحرممنذراغاستينبعد

معالمسلواةقدمعلىتكونأنيجبوالزا!يةالمذكورةالأرضقطمةمنأمتارخمسة

)912(.المجاورةالمنطقةفىالأجنبيةوالإنشاعاتالمؤمسممات
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عددقلةورغمالحرمتجاورالأجنبيةفالمنشأت،الأجنبيةالجماعاتنفوذزيادةالواضحمن

،الفرمانهذاعلىالحصولمنيمكنهاماوالمالالنفوذمنلديهاأنالمؤكدفمنالطانفةهذه

أفرادهاعددييلغعاطتأربعمنتتا"لفالكاثوليكالأرهنجماعهَلأنالنظريلفتفالفرمان

الذاهبينالحجاجلاحتفالات،خصصت"الكنيسةوأن"وإناثذكورمننسمة22جميعَا

52تكونأنينبغىإنشا،تها!إن،الأماكنهنذلكغيرومنسعالتنابابمنهناكإلى

نكرفةوعشروناثنتانتضافأنينبغىوأنمترًاارتفاعَا13وعرخئامتزا5001،طولًمتزا

طلبولقد،،الرسميةالمضبطةمنيتضحكماأسطبلوكذلك،الفقراًلإيواًالحجاج

وذكرم1مه6هـ/4013فىوحرر.كنيسةويناءلإنشاءمعارضةأىقيامتحاشىالفرهان

13(.)ْالبناءتكاليفدفعالبطريركيةعلىأن

واتخاذهاالإس!يةالأوقافأرضحصولعلىبالمحاولةالأجنبيةالجالياتمحتفىويم

علىالحصولحولوالنزاعالمختلفةالمسيحيةالطوائفبينالعداءتفجرنجدهابلكمنم!تَ

والنمساوفرنساكروسيال!ولودعخلتالقيامةكنيسةوخاصةالمقدسةالأماكنفىحقوق

.القدسفىلهاالتابعةالطوانفلصالحوانجلتراوأسبانيا

بعدالفرنسيينالبيضالرهبانإلىالصيهَالمدرسةمبنىالعثمانىالسلطانأهدىولقد

أرضوأهديتالصصىالبيمارستانأرضهنجر،ألمانياعهدولىوأهدىالقرمحرب

هـ/1316القدسزارعندما(غليومفيلهلم)الألمانىالإمبراطورإلىالطورفىالمطلع

فىعرضتحيثبرلينإلىنقلتوقدعمانقربالمشترىقصرواجهةأهدىوكنلكأم898

أليوم.برجاهونهتحف

والإفرنجالأرثوذكسالرومطانفتىبنالنزاعتوضحمقدسيةوثائق%%,%رقموالوفيقة

الذىالنوربسببالاحتفالمراسمحولوخاصةالقيامةكنيسةفىمنهماكلحقوقحول

بقيامإيذائافيهيظهرالنورأنيقالالذىاليوموهو)131(،واحدبيومالفصحعيديسبق

والذىالمختلفةالطوانفبينالزيارةفىيتقدممنحولالخلافوكذلكالقبرمنالمسمحالسيد

رهبانبطرقوكيلحضرفقد.طوائفهالصالحكلالأوروبيةالدولتدخلحدتهمنزات

الرهبانوكيلىضدوادعى،رهبانهمنوهجموعةالمدعودانيلبالقدسالرومالنصارى

الشماليةالجهةفىوكقعالعمودديريدعىديرفىالشريفبالقدسالقاطنينالإفرنجنصارى

سلطاثىفرمانبموجبرهبانهمبهويعيشالإفرنجلطائفةوتابعالنصارىحارةمنالفريية
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القيامةلكنيسةيدمخلانوالأرمنالروموكيلأنالعيديومفىالمعتادمنأنهوذكرشرعيةوحجة

وكيلاولكنأحديدخلهولاالبابمحلىيختمثمالشموعويخرجانالقبربابعليهمويغلقان

الخارجىالبابعلىالأختامبأنذلكبرراولقدالقبروسخلاالأختامأزالاالإفرنجالرهبان

مفاتعوكذلكبأيديهمالقبريكونبأنالحقأعطتهمالعثمانيةالسلطاتوأنالقبرلاللكنيسة

مرسوهينواْظهر.الأخرىالطوائفعنبالزيارةالتقدمفىالحقلهموبأنلحمبيتكنيسة

مؤرخم(9163-1622هـ/9401-3201)المرابعمرادالسلطانمنأحدهماسلطان!ين

-1687هـ/2011-)9901الثاتىسليمانالسلطانمنوالثانى،م1635هـلم4501

لحموبيتالقيامةكنيسةبداخلالأماكنأنمضمونهام16لمههـ/0011بتار-م(9168

لكونهابأيديهممفاتيحهاوتكونالفرنجطانفةرهبانبأيدىتكونالمذكورالقبرجملتهاوهن

جمىعلىيتقدهونوأنهمالروممنالإشرافرفعوأنهالزمانقديممنبأيديهمكانت

ولكنالأمروجودفنفياالسلطانأمرإظهاروالأرمنالروممنوعللب،الزيارةفىالطوانف

لبرنج.وحكمبن!كجرتالعادةبأنأفادا

معالمشاكللإثارةسعواالعثمانيينمنهزايامنبهتمتعوابماالفرنجالرهبانأن!يبلو

الرهبانوكيل(رفائيل)بينخلاففىالقدسقاضىإلىلجؤافقدالأخرىالطوائف

ولبى.القيامةكنيسةعلىالصراعفىسابقًاالمذكوروهوبالقدسالقاطنينالإفرنجالنصارى

مترجمةأحضرمنهماكلأنوردهـلقد1115لعامالوثيقةوترجعنوفيسالرومرهبانوكيل

بتار-العثمانىالسلطانمنمرسوئاوأحضرواالعربيةاللغةإجادتهمعدمعلىيدلمما

701%Al?oA-//منوالأرمنالروملتحويليسعونالفرنجرهبانأنبلفهالسلطانبأنم

اختلالإلىأدىهذاوأنالبعضتحويلاستطاعواوأنهمالكاثوليكىالبابامذهبإلىمنمبهم

المذبإلىتحوكلهموهحاولةوالأرمنالرومبينالتبشيرمنالفرنجرهبانبمنع!يأمروفساد

الإفرنجالرهبانوهنعالأصلىمذهبهإلييعودأنعليهمذهبهمإلىتحولمنوأنالكاثوليكى

وكتبالبابديةمذبالكاثوليكىالمذهبإلىالأخرىالطوائفمذاهبلتغييرمحاولةأىهن

.8916!)132(هـ/0111لإقرارا

الإجراءهذاوظهرتقديمهعليهاكانالمسيحيةبالطوانفخاصإجراًهناككانولقد

الأديرةكانتنقديةهديأأوهبةوهىالمعتادةبالعادةيسمىهاوهوالعثمانىالحكمخلال



الأرمنوديرالروموديرالإفرنجديروهىتقدمهاالسابقةالثلاثالأديرةخاصةالمسيحية

فىبالقدسالمقيمةالعالختمنالأفرادأوالح!مإليمعينةمناسباتأومراسمفىتقدمها

لتوسحسعيهافىالطوائفهذهلمراكزودعمَاالعاطتهذهإلىتقربًاالعثمانىالعصر

حقرقإلىوتحولتالمعتادةالعادة!طكتطورتوقدالسابقةصراعاتهاضوفىنفوذها

وثانقخمسهقدسيةوثائقفىدردتولقدعنهاالتنازلأوبيعهاأوتوريثهايتمكانهكتسبة

الثريةالأسرأحدوهىبكمرادالمنشخصينبينالنزاعتتناولالوثائقوأحدحولها

مصطفىعمهابنعلىأحمدادعىحيثبكمصطفىوالآخربكأحمديدعىأحدهماالمعروفة

طانفةديررهبانوهمبالقدسأديرةظثمنتوخذالتىالمعتادةالعادةمنحقهاغتصبأنه

غروشستةعلىشهركلفىفيهايحصلواحيثالأرمنطائفةوديرالرومطانفةوديرالإفرنج

عرضوبعدحقهيعطهلموأنهالجوخمنصوفيةخرقأو،عباعاتوثلاثشمعاتوستىأسدى

حقلاحيثبكمصطفىوهوالأسرةزعامةيتولىمنتخصالأمورهذهأناتضحالأمر

الدجانىصفىبناللهعبدأنم1786هـ/\102إلىتعودووثيقة)132(،فيهابكلأحمد

عملةوهى)زلطهأربعةوهىعمهعنووالدهوالدهعنورثهاالتىالمعتادةالعادةعنتنازل

زلطه35مقابلأوبركةالمدعوالطانفةلمترجمتنازلبالقدسالقاطنينالرومطائفةعلى(مالية

أديرةلخثفىالمعتادةالعادةعنتتازلالرحلونفس،برضا.تنازلهوأعلناللهعبدتقاضاها

شهعتانديركلعلىالثلاثالأديرةرهبانعلىمشيخياتشمعاتستوهىبالقدسواقعة

)133(.زلطهونصفزلطهوأربعينستمقابلالداودىجلبىخليلإلىوتنازل

حيث.م1787هـ/2012تعودوثيقةفىنجدهالمالمنمبلغمقابلالتنازلعمليةننس

هناوتعرفالمعتادةالعادةعنبالتنازلالقدسىالحرمشمخالرحمنعبدبنصالحقام

عبدإلىبالقدسالأرمنطائفةوديراالدملطانفةديرعلىزلطاتستمقدارهابالموسمية

)134(.زلطهخمسنوقدرههبلغًاهقابلالقدسنقيبأفندىاللهعبدالحاجابناللطيف

عبدمصطفىإلىالعلمىالصمدبنمحمدوهوالعلمىأسرةمنفردتنازلالأمرنفس

الإفرنجديرمنالمعتادةالعادةعنم0917هـ/5012لعامتعودوثيقةفىالعلمىالغثى

جدهمنقبلوهنوالدههنإليهألتالعادةتلكوأنمصريةفضةثلاهينومقدارهابالقدس

)135(.!لطهمائةمقابل
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،الحرمشيخابنمرموقينلأشخاصالمعتادةالعادةأغلبأنالوثانقمنواضحهووكما

ارتبطتإسلاميةأسرهناكأنتثبَوهىمرادألزعيمالعلمىأسرةدأفراد،القدسنشه

.الأرضبهذهجنورها

بناندراسبنبميخانيلخاصةالأولىالمسلمينلغيرأوقافبوثائقخاصةوثيقتانوهثاك

هساكينبفقراءخاصةفهىالثانيةأماعليهاوقفالتىالجهةاسميذكرولمقسطنطين

باسممستشفىالصليبيونبنىولقد)136(.إليهايابّونأوالقدسفىهِقيمونالذينالنصارى

لمالمقدسلبيتالصىالفتحأنإلىالبعضويشير،الاسبتاريةبناهالذىيوحناالقديس

لعلاجيبقوابأنالاستباريةمنلعشرةسمحالسلطانواْنبسوءالمستشفىذلكيصب

)137(،!كشرالخاسىالقرنإلىوظلم9121هـ/616بالمارستانوسصسنةلمدةالمرضى

:السكانطبكات

التىالاجتماعيةالفئةعلينتعرفأننستطيعالوقفياتوحجمالوقفيةالوثانقواقعمن

السكانعلىوافدةعربيةطبقةهناكأنسنجدالأولالعصرففىالسكانإليهاينتمى

منوالأهالى،فلسطنأرضعلىأصلاَالمَاطنةالعربيةالقبانلإلىبالإضافةالأصليين

منوقلةملكانينوهناكوالأحباشمصرأقباطمنمجموعاتمعأرثوذكسوهمالمسيحيين

أنفسهم.الي!دللمورخينوففاالنلرةحدإلىتصلاليهود

غالبيةأصبحتفترةفبعدالإسلامفىبالدخولتغيرتالوقتمعالاجتماعيةالتكوينأولكن

التمييزالصعبمنفأصبحالمقيموالعربىالأصلىالمواطنمعالوافدالعربيواندمجإسديهّ

ومع،والصالحينالصحابةبفسماءالأوقافبعضحفلتوإنهذاتثبتالوقفورثانقبينهما

الصليبيينومع،الفترهَتلكرحالةون!كرهسبقكماأعدادهموكثرتالمغاربةوردالفاطميين

الأيوبيينفترةفىالوقفيةالوثانقخكلمنالإسلاهىلطابعهوعادالمجتمعصورةتغيرت

وبنىحارثكبنىالعربيةالقبائلمنبعددأتىالدينصلاحأقيذكرمماوالعثمانيينوالمماليك

للفناتمعينتقسيموندحظ.الملينةأجزاءبعضفاهطعهاوالجراهنةزيدوبنىسعد!ينىمرة

الاجتماعية.

والثورىكالهكاريةالدينصلاحقادةالعلياالطبقةالاجتماعىالسلمقمةعلىفنجد

طريقعنالأرضتملكتعديدةأسماءمنوغيرهمالشامىالدينجلكلالمحاهدوالشيخ

تتوارثنجدهامقدسيةأسراتوكونتسشقلكيانلهاوأصبحالقدسفيواستقرتوقفيات

العصروهعودينيةقياديةمناصبوتلىعثمانيةأومملوكيةسواءالمختلفةالعصورعبرالأرض



إقطاعتملكالوظيفةبحكمبعضهمالمماليكأمراءمنعديدةتركيةعناصرتوافدبدأالمملوكى

أرتفهاأوالدينيةالأماكنعلىانقراضهموبعدوأسرلَهنفسهمحلىوممقاراتأراضىوأوقف

وقففمئلأالقدسشالدائمةوالإقامةالعيشبعضهمفضلولقدالدينيةالأماكنعلىمباشرة

الأمراءمنهووإنماالبعضاعتقدكمااللهأولياءمنولىأوشخصئاليسوهوقيمرسيدى

الناصربينالخلاففىبعضهمدخلقيمرقلعةفىأقامواالذينالمماليكعنوهمالقيمرية

وبعضالمملوكىمصرسلطانأبيكالدينعزضدإليهانضمواالذينوالمماليكالأيويىيوسف

التالية.الفتراتفىاستمرتأسركونسلالتهممن

إدراتهاوتولينالأوقافعليهنأوقفتأوأوقفنثريةطبقةمنسيداتالفنةتلكشملتولقد

مناصبداتاواالعلويينالأشرافمنوغالبيتهمالأشراففئةالطانفةلهذه!ينتمى.أيضًا

مكانتهم.لهموكاثتدينية

فىوالعسكريينالمدنيينوالقادةالبكواتهنالعديدأسماءنجدالعثمانيةالفترةوفى

.الآنإلىهوجوذامنهاعددمازالعاطتوكونواهناكوأقاموااياوقافأوقفواالذينالقدس

أرضوملاكأوقافونظارقضاةتشملالدينورجالالأئرياًالتجارمنتاليةطبقةونجد

الحماماتكملاكالقليلتملكأقلفئةوهناكوهنازلطواحينتملكوبعضهموعقارات

بالمشاركة.نصفهاأوطاحونةأحدهمملكيةتتعدىولاوالطواحين

وأعدادوالمشاعلىوالبوابكالمؤنقالوقفنظامداخلفىيعملونممنلهفياشريحةونجد

بكلقببعضهمحملالن!ينكالمعماديينعليالشريحةانقسمواوالحرفيون،الحرفيينمنكبيرة

الوقفيةلشروطوففاهذاتعكسالوقفلا!ثائق،الصغيرالعاملإلىعلياشريحةإلىوانضموا

تشمله.وماوتصنيفهاالممتلكاتوحجم

المكىالحرمينعلىالأوقافوإيقافوالربطوالزوايابإنشاًالمساجدقاتالعلياوالطبقة

القدسى.والحرموالمدنى

:!و،قافولفا.المبتمعفىالعليا.الفنات

:الأشرا!

الأشرافمنعانلاتتواجدإلىالدينمجيرويشعرالأشرافطبقةظهرتالفتجمنذ

بقواولقدالنسوروادىفىوبظاهرهابالقدسكانوالأنهم!الرسولسلالةإليينتسبون

يطلقوكانالقدسالشرفاتقريةالشامنائبمنجكعليهموأوقفالمماليكثمالأيوبيينبرعاية
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نسبهينتهىالذىيوسفبنمحمدبنبدرالسيدإلينسبةالبدريةاسمالمدينةأشرافعلى

شعبانالأشرفعهدفىميزواوقد)38؟(.م05ء1251طالبأبيبنعلىبنالحسينإلي

صدرالشريفم497/1913برقوقالظاهرالسلطانوجعل.بارزةخضراءعمانمبارتداء

منالعديدوهناك.والخليلالقدسنظرعلىالحسينىحمزةبنإبراهيمالدينغياثبنالدين

بنتالأشرافستالشريفةوقففهناكالأشرافعلىموقوفةالمختلفةللفئراتترجعالأوقاف

علىالانقراضوبعدبصفدأ!قطاىبمدرسةالقراًوعلىالمساكينالفقراءعلى،محمدالسيد

أبنائهعلىعلى،محمدالشريفولدأبوبكرسيدىووقف)913(،م5914هـ/109الحرم

.القدسفىمزارعأوقفحيثم4914هـ/089وبناته

تنافسحدثولقدالأشرافبنقابةتتعلقالعصرهذاإلىتعودالوثانقمنمجمو!عةوهناك

أسرةالأسرأشهروهنالدينيةالمناصبوعلىالمنصبهذاعلىالشريفةالمقدسيةالأسربن

المماليكعصرفىالوظانفوتولوامختلفةعصورفىالدينيةالوظائفتولتالتىالحسينى

لعامتعودرثيقةوفى،الأشرافهنالأسرةبهذ.تتعلقالوثانقمنمجموعةوهناكوالعثمانيذ

عنأخوهوأقصىالأشرافنقابةعنالحسينىاللطيفعبداللهعبدأقصىم4012/9178

العزلهذاوراًأنذكروااستانبولفىوكلاءبالثراًتتمتعالتىللعائلةوكانالمفتىمنصب

وسثبدالخالدىموسىوأنهمالمفتىحسنبالشيخللإطاحةسعوامقدسميينوجهاءثلائةأسماء

السلطاتوعينتعديدةوثانقفىبعضهمأسماءوردتوقدالغزىوموسىالجاعونالحق

وجدهأبوهوكانالحسينىالصمدعبدبنالدينمحببنأمينمحمدبنالدينمحبالعثمانية

مفتىمنصبفىحسنمكانالجماعىالدينبدربنالديننجمعينتكماللاشرافنقيبين

يعودأنالمنافسةالعائلاتوخشيتحمصإلىنفياقدالسلامعبدوابنهاللهعبدوكانالحنفية

14(.)ْمنهماعزلااللتينالوظيفتينإلىالحسينيانعادولكنالقدسإلى

ابنهتولىوفاتهوبعدم6917هـ/1211الأشرافنقابةاللهعبدابنهرفاتهبعدتولىولقد

عبدأخوهاللطيفعبدبنحسنفعينتوفىثمالسكلعبدأخوهعينوفاتهويعداللطيفعبد

MV /- ANY%% IdIlالمفتىحسنوفاةبعدمAN YU-الذىالمكانفىمفتيًاأخيهابنعين

الحديئةالفترةفىالأسرةهذ.أفرادأسماءوسنجد،عقدينمن!ثروشغلهحسنبوفاةخلا

أنندىعمرمكلم(1391-1863)البلديةرياسةتولوامنأسماًالعارفعارفأوردفقد

أفندىسليم-الحسينىأفندىسعيد-الحسينىأفندىسليم-الحسينىالس!عبد



-1491الأولىالعالميةالحربفىالبلدية!ياسةتولواالأسماًالذينبين-ومنالحسينى

البلدىالمجلسرناسةوتولىالحسينىأفندىسليموحسين-الحسينىعارفأحمد1791

باشاكاظمموسىتولاهاثمالحسينىأفندىسليمحسينالإنجليزىالاحتكلبعد

14(.الحسينىألأ

وكانالأوقافوأوقفتعلياشريحةوشملتالقدساستوطنتالتىالأمراءطبقةوهناك

المدينةتحولتوقد،والبلقبالسلطانأمراءمنأميرالأيوبىالعصرفىالقالسيتولى

النائب.لقبعليهيطلقفأصبحنيابةإلىم5*1سهـ/7

وأنشأبعنايةوخصهاالقدسفىفكامفلسطينعلىعيسىابنهولىقدالعادلوكان

م9012هـلم606القدسفىالمعظميةالمدرسةعيسىالمعظمأنشأولقد،المعاهدمقكثيربها

21)السلامديرومررعةالسفلىعلاوقريةالفوقانيةعلاقريةمنهاقرىعدةعليهاصأوقف t).

علىأوقفهاالبراقجدارأمامالواتعةالزاويةعلىوأوقفالأفضلالملكبهاثعامكذك

مدينأبوالإمامزاويةعلىالجدارساحةتلىالتىالمغا!يةحارةحبسكماوالخيرابرأعمال

الأفضلية.المدرسةوأقام)143(.غوث

علىالأوقافوإيقافبهاوالاستيطانالإقامةعلىحرصواالأيويىالبيتأبناءمنفالعديد

بقاندبدأتالتىالكرديةالأسرةوهىالهكا!يةالقدساستوطنوأالذينومنوملمانهاقادتها

قاندالهامةالشخصياتوهن،الهكارىانقاسمأبوبنمحمدالدينمدرأكلسرمومسمى

بي!فيالمحاورةالشامىالدينجلالأحمدبنمحمدالدينجلالوالمجاهدالدينصلاح

1911الدينصلاحعليهأوقفوالذىالمقدس / *oAVيحنومنعلىبعدهومنأوقافم

.الأعيانمنجماعةزاويتهولىوقدحذوه

فارسكالأميرالفترةهنشأتبهاتن!خروقالتهمالأيوييينءأسماًالأمرامنالمعديدوسنعد

الذىم6911هـ/395الدينصلاحالملكخازنالقصرىاللهعبدبنميمونسعيدأبوالدين

السامرةبابمنمقربةوعلىالشمالىالسورمنمترمائتىبعدعلىالميمونيةالمدرسةأقام

1)013الجراحىيحعىالدينشرفحسينالدينصساموالأمير ./ Jo?A)المدرسةأوقفم

.(؟)44نابلمىطريقعناماثنةالجراحية
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أجيالعبروذريتهمنسلهموتعاقبالأمراءمنكثيراستوطنهاالمملوكىالعصروفى

وخنقاواتهممقابرهموعلىعليهاونرقفواأسماصمحملتالتىوالمدارسالقصوربهاوأقاهوا

بظاهرعكامشةسيدناحىفىالواقعةالقبةفىالمشونالقيمريةالأمراءسكنهامنأوائلوهن

بعضوسلالاتذكرهموسبقم0135هـ/648الأمراًالقيمريةمنعددرفاتؤتضمالقدس

.المقدسبيتفىعاشتالأمراًهؤلاء

الدينيةالمنشآتفيهاوأقامواالقدساستوطنوامماليكأسماءتحوىطويلةقائمةوهناك

هؤلاءوهنمناصبهمتركواأنبعدحتىفيهاالبقاءوفضلواعلياشريحةوهلكواوالدنيوية

اسمَردادهابعدصفرفىقتلالظاهرىبكتمرالأميرأخوالناصرىالدينبدرالأميرالأمراء

حاولبالقدسأمراًالعشراتأحدالدينسعدوالأميرام266هـ/664ربلعفىالداويةهن

والأمير،م0131هـ/071سنةفىنفسهعلىالشريفبالحرمالخاصةالجوالىتحوول

هـ/*7فىصفدنيابةتولىمانةدأميرصفدمملكةفىالسلطنةنانبأقطاىبنموسى

نائببيدمررالأميرحامدبناتباسممعروفةهقبرةفىودفنم41372*هـ/وتوفىم1371

م77013*هـ/سنةحسنبنشعبانالأشرفسلطنةفىدمشقنيابةمتولئاوكانالشام

مدرسة.أنشأولمَد

بابعندالأرغونيةالمدرسةأنشأولقدم13!ههـ/VoAسنةالكاملىأرغونالأمير

هـ/975بيبرسالدينركنالأميروأكملها،الغربيةالناحيةفىالحرمأبوابهنالحديد

أمراءمنالسيفىتشتمروالأمير،العفيفىألمنجماعةالآنمنهاجانئاويسكنم1358

سنةالعلانىطشتمروالأميرم1357هـ/751قلاوونبنمحمدبنحسنالناصرالملك

.مدارسبثىوكلاهمام1382هـ/784

خلالالإسلاهىالمجلساتخذهاهدرسةأنشام0136هـ/762منجكالدينسيفالأمير

لأعماله.مقرًاالعشرينالقرنمنالأخيرقربالربع

هدرسةوبنىالأقصىالمسجدبجوارالتربةرتقعتربتهعلىالأوقافرقفطازوالأمير

وقامبالقدسالسلطنةونانبالشريفينالحرمينناظرالكشكيلىحسنوالأميرخانبركةتجا.

الصبيبيةالمدرسةبانىمحمدالدينناصربنعلىالدينعلاءوالأميرالحسينيةببناًالمدرسة

السلطنةنائبقطلوبكالأميرابنالبكىالدينفارسوالأميرعشرالرابعالقرنأواخرفى

افارسية.المدرسةإليهومنسوبوالجبليةالساحليةبالأعمال



7،

علىوبعدهم41333*هـ/تربتهعلىأوقفهالأوحدىاللهعبدبنلاقبغاوقفوهناك

قرىعدةفىوأسهمعسقلانتابعمجدقريةعليهمأوقفالشريفينالحرمينفىالفقراء

للفترةتعودلوثيقةوفقَاذريتهيدشالوقفكانفقدوذريتهأملاكهأسرتهتوارثتولقد،أخرى

إعادةتمولقديونسومحمدالشاموستالبشرستوأختهالدينشهابمحمدوهمالعثمانية

فىالواقفأسرةاستمراريؤكدممام4301هـ/059العثمانىالعصرفىالوقفتأكيد

)145(.هناكوا!هَامةالوقفاسغكل

وعلى،م1487هـ/ASTعامفىنفسهعلىأوقفالذىالحاجبعلىبنأحمدوالشهابى

سوقفىودكانتفاحمحلةفىييتعقاراتويشملالحرمينعلىالانقراضوبعدنرهِته

غراسعنوالطاحونالتفاححكرمحلةفىالسورةبداروبيتالغنمسوقفىوبستانباشورة

شملتطائلةثروةكانتأنهاوكيف.ثروتهتوضحالأوقافوحججبغزةبيساقريةعنالكرم

.?(1L)منوعةأملاك

محمدالدينشمسابنشاهقراالدينشمسالأهيربنبهلوانالدينجمالوالحاج

كهشروانالديننظامالأميرولدهبابنأوصىكيلانصانحببابنالمشهوراللاهجىالكيلانى

علاءالأميرالموصىأضابن%لىذلكْويدفعفضةدرهمألفمائةهمالثلثمنيصرفبأن

نأوؤاضحبالقدستربةلهوعمرالكيلانىملكبشيربنسلارابنالدينبهاءبنعلىالدين

.القدسأرضعلىتقيمعديدةأفرعذاتعائلةهناك

حمامبجوارمرزبانبخطحسنبنشعبانالأشرفالملكعتيقغازىلولؤالأميروقف

المدرسةوهيم1347هـ/748موجود-المدرسةوكانتالشمالفىالبصيرالدينعلاء

.القدسفىوأقاماللرلؤية

1284فىمولدهغزهنانبالجاولىسثجروالأمير /. A envولهالعلمأهلمنوكانم

فيمامدرستهأصبحتولقدم1344هـ/745الشافعيةطبقاتفىترجمةولهطميةمصنفات

الأمراءهنلعددأسماءتصلوالوثانق،العلماءكباربهاودرسالقدسلنوابمكائابعد

بهذهثفسهاربطتالأسرةأنيثبتمماالمقدسيةالأوقافتلبهالأباًعلىالأبناءتوارثالمماليك

بكرأبىبنيعقوبوقبر،القمىالدينعزبنبلفطبنبكتمرمنكللقبورذكروهناكالأرض

إبراهيماللينمجيرالأميرابنهوغالئاويعقوبوالثامن،السابعالقرنإلىالغالبفىيعود

9بنابلسالتتارقتلهالذىذكرىأبيبن / -AUAالجبلسفحعلىمقامًاالدينولمجيرم

.()147لنابلسالشمالى
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قريةفىالقليجىأقوشالدينجمالالأهيروقبرمملوكيةأسرةوهىالقليجىلأسرةوقبور

توفىطولكرمبقضاءشويكةقريةمنالغربىالشمالإلىالغصونديرقريةفىالعمرسعيد

الذىوهو"جمداروكانم1265هـ/664صفدفتحفىوشارك.م1261هـ/668

بحارةاليومالمشهوربالباشقردىحارةفىالقلجىأسرةوقبور."السلطانلإلباسيتصدى

القلجىأسرةمنلاثنينأخرينضريحينمعظهروقدلبكتمرضريحالقبةوبجوارالباشويهَ

علىأشرفولقدم0131هـ/071توفىالدينعربنبلفطابنبكتمرباسمالأولوالضر-

قبضمنجملةهنوأنهقلاوونبنمحمدالثاصرخاصكيةمنأنهوالمرجحفارسولدهبنانه

الفارسهويكرنوقد.بكتمربنسلامشباسمنقشالمقبرةنفسفىووراًالقبة،عليهم

هـ/717فىبكتمربنالفارسبنخليلقبرتخصثالثةوقبةأبيهنقشفىاسمهالوارد

131 Vأقامتفالأسرةخليلوحفيد.سلامشالفارسوالابنبكتمرالأببينالمقبرةفجمعتم

واستوطنتها.القدسفىمنهامختلفةأجيالى

منم1245هـ/643القدساستردواالذينالخوارزميةالقواتتائدخانبركةوالأهير

فىالدينبدرابنهالأوقافعليهاأوقفالسلسلةببابمعروفةتربةالأميرولهذاالصليبيين

العثمانىالكاتبكانوإنالأسرةتلكيدفىالعثمانىالعصرإلىواستمر!م9127هـ/678

الأدرزمامجوهروهناك،رجلأوليستامرأةبركةأناعتقدالوقفهذاكتابةأعادالذى

84الجوهريةالمدرسةوصاحبالشرعية L/هـ.IOU.

منجزئاوكانواالقدسفىوأزواجهنأبانهنمععشنالعلياالطبقةمنأيضًانساءوهناك

زاوكةأنشأتولقدم1914هـ/798القازانيةمصدبنتخاتونأونكولكالسيدةالطبقةهذ.

محمودالأميربنتخاتونشا.وأصفهان،القدستتبعالحملظهرمنطقةفىالحارثيةشسى

محمدالدينناصرالأميرزوجةخاتونخديجةأوخاتونومصر،م1436هـ/084العئمانى

.م1432/مص36الوثيقةبرسباىالأشرفأيامفىعاشتالقادرابن

واستوطنتوالمملوكىالأيويىالعصرينخكلعاشتالتىالصفوةطبقلأأسماءبعضهذ.

إليهاوانضمالتاليةالمثمانيةالفترةفىوفروعهاجنورهاامتدتعاظتلهاوأصبحتاكس

علىطرباىالأميرفوقفايأسرةلهذ.أوقافوهناكطرباىأسرة:هؤلاءومنعثمانيةصفوة

جنين.بلدةقريةفىقبؤ

عربيةأصولنووفهمطيئبنإلىنسبهاتنتهىالتىالحارثةبنىقبيلةمنطرباى

الشامبلادالعثمانيينفتحمعوصفدجنينهنطقةفىالمملوكىالعهدفىالأسرةواشقرت
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حاكفاوعينهأميرهمبسلطةالأولسليمالسلطانواعترفللعئمانيينالولاءالأسرةوأظهر!

العاشرالقرنمنالأخيرأئربعفىاللاجونسنجقحكمعلىبنطرباىوتولىصفدعلى

مخلصاللهعبدالمورخب!بنائهاالتقى،موجودةئازالتوالأسرم1016هـ/0101وهَولى

لأ(.م)439148عامفى

هـ3501توفىالكبيرمسجدهافيجنينفىجاويشقبرعلىفيوجدجا!يشأسرةوهناك

الدوا!ينحجابهنطانفةاسموكانالحكامعلىالعثمانيونيطلقهلقبوالجاويشم16لأ6/

م1541هـ/479،القدسمدينة،المدينةحاكمأنونجد،عشروالحادىالعاشرالقرنفى

إنماالقدسعلىحاكمًايكنلمجاوأيشبيرامأنيرىالعسيلىكانوإنجاويشبيراميسمى

وأوقافها.سلطانخاصكىتكيةأىالعامرةوالعمائرالعمارةعىهتد!لثا

ألفخمسينأوقفبلواًالقدسالسباهىمصطفىبنجاولحشبيرمباسموقفيةوهناك

مصالحعلىشرئاصحيخاوقفَامنهاعثمانىألفوعشرينخمسةواْوقفعثمانىدرهم

جا!يشوهحمد،الأيتاملتعليممكتبوهوخانةالمكتبمصالحوعلىالستعقبةأسفلالرباط

هـ/229فىوقفهإنشاًتمولقدم1516/7016016ءنابلسلمدينةحاكمكانبككمالبن

IAo% I.

تولىولقداللهعبدبنفرهوالأهيرالعمالةومؤ!سىشركسيةعائلةفاروخعائلةوهناك

أخىباشاهصطفىبنبهراممماليب!هنالأصلفىكاقرهرسسهاالحاجإهارةأفرادها

وفىالحجإمارةوتولياو!سمافعلىولداهثممحمدابنهوخلفهغزةحاكمرضوانالأمير

.'()"tوطوقانفروخكلمدفنبنابلسالنصرمسجدمنالأرضىوالطابقنابلس

الأميرمثلالقدسفىوأقاهداذريتهمعلىأوقفواالنينالأمراءمنللعديدأسماءونجد

.ام052هـ/259ونريتهأولادهعلىوأوقفالقدسفىعاشالذىالدكزىولى

درنالذكورمنونويتهنفسهمحلىأرضأوقفسالوقحسنبنعلىالدينشهابوالأمير

نهروادىعلىبمزرعةطاحونةأوقفم1541هـ/489فىالحرمعلىالانقراضوبعدالبنات

المحلوتيةالفقراءعلىويصرفالمولهدرجبراسزاويةعلىبكحاجىالأميروأوقف،ربيصة

بها.المقيمين

بك.وهصطفى!يممنهابكمرادعاثلةممانلةهناصبتولتالتىالهامةالعاطتوهن
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وقففىقريةفصفعلىوقفلهكانوالىأبىبنالنبىعبدالأميربنمحمدوالأمير

الدين.صلاحالسلطان

الوقتنفسوفىوالعلميةالدينيةمكانتهالهاوالأشرافالأمراًملىطبقةهناكوكانت

والشيئالقضاةفنةوهىالمتوسطةتحتيندرجويعضهاالعلياالشرائحمنشريحةمئلت

الأوقافمليهمأوقفوبعضهمالعلماءلفنةيتقربونالحكاموكانالدرلةوهوظفىوالعلماء

تتوارثعاكتهناكوكان!الأوقافأوقفبمكانةمثهمتمتعهنوخاصةبدورهموهولاء

.الأوقافونظارةوالإفتاءالقضاءمثاصب

الدينجلكلالمجاهدالعابدالزاهدالأجلالشيخعلىزاويةأوقفالدينصلاحفالسلطان

منحنرهيحنوهنعلىوبعدهالمقدسبيتفىالمجاورالشامىالدينجكلأحمدبنمحمد

يعودوسمجدالزاويةداخلداربناًتمولكنقديموبناؤهاالأعيانهنجماعةتولاهاوقدنريته

1هـ/578لسنة NAYأوذريتهمعلىوأوقفوهاو!كقاراتأراضىامتلكواهنالقضاةومن.م

الحلولىالدينشسىالقاضىكوهَفالعيشمنسعةفىعاشواأنهمعلىيدلممامقابرهم

الدينعفيفبنالدينجمالوومَف1(،ه)ْغزةشمالتقعلويارىهَريةأوقفواهرأتهولدهعلى

باللدكتعرفأرضوقطعةبالقطاطىتعرفأرضقطعةأوقفقدالمحتسببابنالمعروف

)151(.بالجبللاخرى

/'1487وقفولهمروانبنعلىشمخبنالدينكمالوالشيخ -AMYللشئووقفم

مَطبالحلىعمربنمحمدوالشيخم7015هـ/169بالقدسشريفبنإبراهيمالدينبرهان

وقد،م2015هـ/259العونأبىبنالهدىأبوالدينبدرالشيخووقف،المش!رالصوفية

الدينية.الوظائفتولىفىالعانلةتلكذكرتكرر

وخانوقبورالحلوانيةسوقفىوحوانيصَالرملةفىتربتهعلىأوقافالهدىأبووللشيخ

واسعة.كانتواضحهوكماالشيخفأملاكاَخروقففىوكرمرهان

هـ/529(الرحمنربما)الرحىعبدبنأحمداللينفخرسلمانالشيخووقف

Moto)152(بنابلسالكبيرالجامعقطبالمكينىالكريمعبدللشعخأوقافهناكهناككذلكم

والمَاضىم1515هـ/219لعاميعودموسىبنالدينبرهانبنالدينشهابللشيخووقف

هـ469الشافعىيعقوببنمحمدالدينبدروالقاضىم3501هـ/429الغادرىأحمدحميد

الدينيةالوظانفتولىفىالوثانقفىأبنانهاأسماءترددتأسرهناكوكانتام953/



أبنانههنوكانالصوفيةقطبالعلمىعمرهحمدالشمخأفرادهاومنالعلمىكأسؤوالإدارية

قريةمحصولوكألكالأسعديةالزاويةعلىوالمشيخةالنظرلهماوكانالقالروعبدالعمرعبد

عشرالحادىالقرنأوانلفىالعثمانيةالدولةمفتىالتبريزىأفندىأسعدأفشأولقدأشمويل

تولاهاوزاو!ةم1628هـ/3801المتوفىالصوفيةقطبالغلمىعمربنمحمدالشيخباسم

أهرتولواولقدوأحفادهأبنائهمكانةرفعفىالعلمىالشمخمكانةأسهمتولقد.العلمىألى

وييتتوتعينومزرعتىشمويلقريةمحصوليملكونفأصبحواالصدحيأالخانقاهأوقاف

الخانقاهوقفعلىالتوليأتزالولا،والمزرعتينالقريةهذ.وقففىلاستحقاقهاربمالحا

اليوم.حتىالعلميسالصية

وثيقةفىالعلميأفندىصالحاسمذكرم0178هـ/5911إلىتعودوثيقةهناككذلك

تحظىالعائلةوهذهالقضاةمنعانلةوهمالديرىعائلةأوقافوكذلك،بديرألمنخلوشراء

ولدالديرىالدينلشمسوقفوهناكأبنانهابأسماءالأوقافمنسلسلةونجدكبيرةبمكانة

المقدسبيتفىوعاشنابلسمنبالقربالديرمالهايقالقريةفىم9134هـ/075فى

واتصلالعلماءأعيانمنوصارالحنفيةوالمعظميةالمنجكيةبالمدرسةودرسبالعلمواشتغل

فذكرت.وتجارفقهاءمنهاكانبديروعائلة،العلماءهنكئيرأبنانهمنوخلفه،شيخبالمؤيد

م17هـ/مه3012هؤرخةأخرىوثيقةوفىم1784هـ/9911جلبىحبيشبديرالحاجوثيقة

زلطهألفههرعلىالحسينىأفندىحسينالشريفلابنابنتهزوجبديرأفندىمحمدالشيخ

الزيجة.تتمحتىالأشرأفهكانةتعادلمكانتهمأنالواضحفمن

مفتىاللطفأبوابنالدينسراجعمربنإسحقالشمخمنهااللطفأبىعائلةوكذلك

التدرشىأيضئاتولىولقدالص!يةالمدرسةوقفعلىمالناظربالقدسالشافعيةالسادة

العثمانيةبالمدرسةودرسالقدسفىالحنفيةإفتاءولىحنفئاعمرالشيخأبوهوكانبالمدرسة

عامإلىتاريخهايعودهناوالوثمقة4م9162هـلم9301الشافعيةمذبإلىقحولثم

مفتىالإسلامشمخمولانا"مكاثتهتوضحطويلةبتقديمةسمبوقواسمهم5915هـ/4001

مولاناالمرحومبنالدينزينإسحئالشيخا!تاظرينحجةالعظامالمشاىسليلالأنام

الأصوليينالنحاةإمامالعاملينالعلماأعيانعينوالمسلمينالإسلاممشايخشمئوسيلنا

جلبىوأحمدجلبىحسنأسماءووردجلبىوعائلة.،اللطفأبىبنالدينسراجعمرالشئ

محمودمولاناأسماءفترددالمدارسبرقافتدرشىفىأسماؤهمووردتالسابقةالوثيقةفى
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نصوحبنجلبىأحمدالقاضىوقفهـ،759المنصورىالرباطفىأوقافمشارفالجلبى

201567القدسبلواءحاكم /- 1Aالدينويدرغضيةبنمحمدالشيخأسرةوكذلك)153(،م

الشيخالدجانىوعائلة،م1568هـ/9ولالقدسفىرواتبولهمغضيةبنإبراهيمابن

فىبالقرامةوقيامهم566Aهـ/W£لعامتعودوثمقةفىدجانىأحمداللهولىبنيونس

ووقفها.قمامةزا!ية

والشئالقايتبائيةالمدرسةفىجماعةبنالديننرربعلمائهااشتهرتجماعةبنوعائلة

المدرسةرفىجماعةبنومحمدم11101هـ/769الصلاحيةالمدرسةفىجماعةبنمحمب

1هـ/769الص!ية A10هـ.749فىأيضًاالصيةالخانقاةفىجماعةبنوهوسىم

أبىقبرفهناكالقدسفىماملامقبرةفىدفنيواهكانةلهمصوفيةرجالىالقدسواستوطن

هـ/748سنةم!لدالطولونيةالمدرسهَشئالبسطاصالطولونىالجلبىاللهعبدمحمدبنبكر

47Xr451وتوفىم Et 1 / -AAعامًا.59عمرعنم

!راضىالم!وكبارالتجارطبقةتممالهمالأثرياءمنشريصةوجدتهقلاءإلىوبالإضافة

.والعقارات

يوسفبنبكرأبىالدينسيفبنالغنىعبدالدينمجدالخواجاالفنةهذهوهن

شمالالجاوليةمنمقريةعلىالأسعرديةالمدرسةأنشأالذىم1368هـ/077الأسعردى

كبيرةأعدادبالقدسوكانبالتجارةاشتغلوابديرعانلةأفرادوبعضرقيقتاجروهو.الحرم

.التجاركبارمن

فىلحابي!وقريةمجدلاقريةهزرعةنفسهعلىأوقفالشربالياللهعبدبنحسنوالحاج

/HMVأوقفعباسبابنالمعروفالكتانىبنمحمدالدينوشمس،م1462هـ/867عام

عقبةفىوسفلىعلوثةدارمنازلالرصنوخليلالشريفينالحرمينمصالحعلىم1914

غراسإلىبالإضافةدكاكنمعداودخطفىالخليلىبالفندقيعرفوكانبالقدسالست

أراضىأوقفقدفهوكبيربثراءيتمتعكانالرحلأنتعرفالوقفحجموهنالحاكورة

وبعدذريتهعلىالأوقافأوقفالمزلقالدينبدربنإبراهيماللينوبرهان،ودكاكينوفندق

بدمشق.البريدببابالمحابيس!شيشةعلىالانقراض

العمودبابداخلوقفه!يقعالسبيلقناةبتعميرالشوربجىمصطفىالمجيدعبدقامكذلك

محله،ونصفدكاكينيشملالوقفوكانللشوربجىصغيرمسجدقربالبراءطريقأولفى

الحرمعلىالانقراضوبعدعتقانهإحدىعلىغزةفىأرضقطعةتيمورعاشقوأوقف



سفرىكالحاجةثرواتامتلكنممنالنساًمنعددوأوضةم)154(9153هـ/469الشريف

ومن.التشتمريةالمدرسةعلى.بالبارودىوالدهاالمعروفبكرأسالدينشرفابنةخاكن

وأالدينيةالمنشآتعلىأوون!ريلَهمأنفسهمعلىالأفرادمنسواءأوقفتالتىالأوقافحجم

منازلعقاراتشملالموقوففنوعيةالناسمياسيرمنبهبأسلاعددهتاكأنيتضحالعامة

وبساتينزراعيةأراضىوشملومخارنوأقبيةوأسواقوحوأنيتوأفرانوحماماتوفنالق

أحدوفى.الاقتصادىالانتعاشعلىيدلمماكلههذاشملتلأوقافاوبعضوطواحينمنو!ثة

اسمهامشروعةغيرفريضةبرفعمرسومصدرم1787هـ/2012لعاموتعودالوثانق

الأخرىللضرانبإضافةللتجارالعائدةالبضائعمنتوخذعينيةفريضة.الطرحفريضة

لقبيستعملوكان.عنهاالضرائبخففواوبذلكالقدسسركزبأهميةيشعرونالحكاموكان

الخواجكىحضرأنهم1545هـ/529تعودوثمقةفذكرت(الخواجكى)للتجارخواجه

ربيعبابنالشهيرالدينسعدالسعدىالعثمانىالعالىالجنابالمرحومبنمحمدالسعدى

وهمتجارطثإليأشيرولقد،وتجاردينرجالشملتالعائلةفهناالتجارالسادةشيخ

أخنواميرانبناللطفأبووالخواجاشروينبنالنصرأبووالخواجا،محمدالدينشمس

أخذهافضيةقطعة04يساوىالعاشرالقرنفى،القبرصىالدينار"قبرصئا"1منهم

الضرانب.برفعوالتوسطالعالىللبابللنمابالإنكشاريةقاندياشىبلوكهحمودمنهم

:الدنيا-الطبت

فيتعملوإنمالأوقافمالكةليستهناوهىالدنياالطبقةصورةالوثانققعكسكذ!

الأوقاففىأوزراعيةأراضىأووتعليميةدينيةمؤسساتكانتسواءالأوقافنلكدانرة

.بالحرفالمرتبطة

والنفطجىكالفراشوظانفأمساءوردوهدارسمساجدمنالدينيةالمؤسساتفىفنجد

.سقاء-شغالإلىبالإضافةكالنقاشين-المعماربطائفةالعاملينوصغار-

فىالعاملينالمزارعينصغارمنالقرىسكانذكرالوئائقعددفىوردفقدوكذلك

وقفتخصالتىالزراعيةالأوقاففىالعاملينسبلانالنبىقريةمزارعىكشكوى،الأوقاف

والمزارعالأراضىحجمومن،عليهمالمجال!ةالقريةفىالدروزتعدىبسببسبلانالنبى

المزارعين.منكبيرقطاعوجوديتضحالموقوفةوالبساتين
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ودكاكينأوقاففيهاأوقفتالتىالأسواقواقعمنالحرفيينمنكبيرعددإلىبالإضافة

القدسمنتجاتمنوكانالزيتونزيتبهدىلباعالزيتوسوقالقطنببيعالخاصكالقطانين

الطباخينوسوق،مصبنةمنأكثرذكرالوثائقفىوردحيثالصابونمنهويصنعالشهيرة

إنمامنازلهمفىيطهونلاالقدسأهلأنذكرحيثالطباخينسوقوصفكازولاوالرحالة

دردالفخروسوقالعطارةتباعحيثالعطارينوسو!،الأسواقمنمطهوًاطعامهميشمرون

منعددوبالفخريةالمدرسةصاحبالدينفخرإلىنسبةوهووقفيةوثيقةمنأكثرفى

المصابن.

وصغارالحرفيينمنالعديدبهاعملووكالاتكثيرةوقفياتفىدكاكنِذكروردولقد

بعضوحملتالوسطىالطبقةقبلمنإيقافهاكثيرالتىبالطواحينعملمنوهناكالتجار

العبيدمنأعدادوجودإلىبالإضافةوالأسبلةبالحماهاوَرعملمنوهنهمأسماءالطواحين

نوبيين.عبيدبيعإلىالإشاربالوثانقمنعددفىوورد

الجبيلى.قنطرةبجدارالحرافيش!كقبةبابيعرفمكانإلىإشارةالوثانقأحدىوفى

مصر.فىالدنياالطبقةعنالحديثعندا!لتريزىأوردهاحرافيشوكلمة

الوقف:وثائق!اقعمقالمرأةوضع

الأوقافأوكلفنووسطىعلياطبقاتمننساءفهناكالأوقاففىنصيبللمرأةكانولقد

وقراءتربهنأووالزواياالمساجدعلىوالأخرذريتهنطىالبعض،عقاراتأوأراضسواً

الوقفياتبعضكانتوإن،الأوقافنظارةنساءتولتولقد.للرحمةاستجلائابهاالقراَن

ووقافهن.النساءتواجدأكدالآخرالبعضفإنالإناثدرنالذكورعلىالوقفتقصر

1487بتار5الحاجبالدينسعدبنتسعاداتباسموقففهناك / -AA% rحصةوضام

ووقف)155(،غزةتابعتعمربنخارجةمزرعةقيراطوثمنحصةغزةتتبعالىسلقاقريةفى

بنتوسعدا(،t)56غزةالسولهدانعراقوقريةعبديسقريةعنسويدكبنتخديجةأولاد

ووقفم1453هـ/059لعامتعودربيصةوادىفىالعيلونيةقريةفىطاحونوقفمهدى

الصيرهء157(،مينرعة159ونريتها)ولادهاعلى"السبتى"المثسسالدينجمالبنتأسما

469الخيرأموالحرمةحمدانبنيحيىالونيقةفىوردواهرأةرجلبينمشتركوقفوهناك

مصدالسيدوزوجهاالروميةعانشهَووقف،بطبريةحبيشأرضفىالربيصةعلىطاحون



وقفام7015هـ/139أوقفتقدالمذكورةالسيدةوكانتم1516هـ/229لعامويعودالكتبى

علىالكمشنعلىمحمدبنصَفاطمةوأوقفت،بالصخرةاكرأنلهابقرأونقراءخمسةعلى

.الحرمعلىنريتهمبعدومنوفاطمةمحمدأولادها

الأشرافوسيد-بالتدسالمالكيلأالمدرسةعلىالأوقافأوقفتفوطلقبنتملكفإنكذلك

بمدرسةشافعىقارئوعلىالمساكنالفقراءعلىم5914هـ/109أوصةمحمدالسيدبنت

طاحونةعلىاوقفتالحرمعلىالانقراضبعدللواقفللواقفينالثوابويهدىبصفدأرقطاى

بالبريصة.تعرف

بطنمنطقةفىم1914/مرو79الخاتونيةزاو!هةعلىالقازانيةمحمدبنتخاتون!آرغون

.القدساستوعلنتاتركيةأصولىمنالسيدتينأنوالملاحظالحمل

ملك،خاكنجراتخا!دنزينب-طاللمسممكلالأوقاففىوردتسيداتأسماءوهناك

للوامَفمعتوقةخاتونسواروخانوناظرةمستحقةخاتونوزليخا،بغزةخاتون

وهتصرفة)158(.

جدهاوقفعلىشرعيةمتوليةكانتخليلبن!صالحةمكلالأوقافتوليننساءوهناك

واقعينواسطبليندررثكئةومَشملم0171هـ/5012لعامتعودوالوقفيةفرزانالمرحوم

فتولتالفرزانصالحبنأحمدزوجهاوفاةبعدالوقفوتولتهرزبانبخط،الدررأحدأسفل

وطاحون،أرضملكيةتضمنأملاكوثانقمصالحمنبهيتعلئماوكلالأجوروقبضالإيجار

محمدبنتخاتونةفعلمية.أوقاففىقرأنقارئوظيفةفىتعيينهمتمنساءهناكأنبل

هـ/5012سنةعلىالحاجبننسييةيوسفالحاجروجهالهاتتازلالعلمىالفضلأبوأفندى

مابقراعةلهاوسمحالشرعىالحاكمأمامإقراربمقتضىم1ول6هـ/0118-م0979

باببقربنسبيةأولادبزقاقبالقدسقانمةدارفىالسكنعليهوالموقوفالقرأنمنتيسر

ونحربًاالسال!الطريقأماموتقعمحدودةشرعيةوحقوقومرافقمنافععلىالمشتملالحديد

ماكهدفعهامقابلوذلكالأرغونيةالدارالشمال!فىالجوهريةالمدرسةوشرفاالبابوبهكذ!

تابععمارديرقرية195قلسمأبىابنةروجتهسطىعيسىالمعظمالملكأوقف0'(5')زلطه

محمدالشريفدل!لدهبكرأبوسيدأوقف.بناتهنعلىالأوقافأوقفوارجالوهناك،للقدس

!نم4914هـ/009سنةالمذكوربنتىوفاطمةرحليمةالعزيزعبددال!لدهعمرالسيدعلى

نفسهعلىاللهعبدالأبو!كاالأميربنعلىوأوقفتبنينفى16(وهزرعتين)ْعكافىوهزرعة
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Ar

منلهسيحدثمنوعلىسنحةونجتهوعلى.الملوكستشقيقتهعلىبعدهمنفمحياتههدة

وعلىحسنولدهعلىالحلولىالدينشسىالقاضىصأوقف)161(.القرىمنعددالأو!د

.غزةشمالتقعلوبارىقريةعانشةامرأته

للسلطانزوجةخاصكىوكانتخاتونخاصكىوقفكانءالنساأوقافأشهرولكن

اسمهاجاريةالأصلفىوكانتمهـ/0152-2691566-749القانونىسليمانالعثمانى

فىكئيرةمنشاَ!السيدةتلكأقامتولقدRoxeianeالأصلروسيةوهىروسلانهالأصلى

واْهماستنبولفىالسليمانيةجامعفىودفنتومحكيرهاوالقدسوهكةوادرنهاستنبولمنكل

وكانتبالتكيةالمعروفةوهىبالقدسسلطانخاصكىبمنشأةالخاصةالوقفيةهىهنشآتها

المحكهةفىمسجلةكلهافلسطينوفىالقدسفىالخيريةالمنشتتأهمهنالمنشثةهذه

لإطعامضخممطبخمنهاكبيرةوعمارةمنيفمسجدتشملأربعهىوالمنشآتالشرعية

واسع.خانهَورباطوالعلماًالدراويشلإقامةوحجراتالفقراء

اسمعليهايطلقالتىالمنشطَتهذهعلىموقوفةوصكقارات،ومزارعقر!الوقفشملولقد

هىألويةأربعةفىوهررعةقريةثينحوالىأوقفتالتىوالمزارعالقرىعثددويبلغ،التكية

غزةءبلواالرملةناحيةفىكانتالموقوفةالقرىوأكثروطرابلسونابلسوالقدسغزةلواء

قرية.عشرةستتضموكانت

رأسهموعلىومرتباتهمواختصاصاتهمبالوقفالعاملينجميعبأسماءشاملبيانوهناك

فىتقدمالتىوأنواعهاالأطعمةوكميات.بالمطبخخاصةمعلوهاتوردتولقد،الوقفمتولى

توزيعبكيفيةوبيانوالأعيادالجمعوأيامرمضانكشهرمختلفأأوقاتوفىالمختلفةالوجبات

المتولىوتلزمالوقفعلىالإشرافبحقالواقفويحتفظ.والفقراءالموظفينعلىالطعام

انعقادالخاتمةوتبينعامكلباستنبولالسلطانىالقصرفىالمقيمالوقفناظرمراجعة

القانونىسليمانالسلطانأوقفهاوهزارعقرىأربعالوقفيةإلىأضيفتولقدوثبوتهالوقف

المزارعوهذهمباشرةسلطانخاصكىوقفيأبعد!ثقدهاالتىالوقفيةبموجبالتكيةعلى

.صيدالواءفىكانتكلهاوالقرى

أمرتاللنينالحمامينعنساريةتفاصيلتعطىVoبرقممقدسيةونائقفىوثيقةوهناك

بيرامبينالاتفاقوثيقةوالتكيةالعامرةالعمارةهنشأتمنكجزًسلطانخاصكىببنانهما

قناةبإنشاً*وثيقةوفى.الحمامينفخامةمدىولَوضحالمعماريينوبينالعمارةمتولى



يأتىدخلالوقفهذادخولتضمنتولقدنساءوحمامرجالحماموهىالمذكد!ينللحمامين

يتمالىالرسوموهىم1611هـ/0201سنةالقدسبمدينةالقيامةكنيسةمحصولمن

العمارةكاتبوظيفةبالتحصيلالقائمووظيفةالكنيسةيزورونالذينالحجاجمنتحصيلها

القسطنطينية،منتأثىالتىالصرةمنجزًياكيهاكانوكذلكواحدشخصيشغلهاالعامرة

تكيةعلىفأشرفالعسكريةالإقطاعاتأربابمنزعيموهوطورغودا!قفعلىتولىولقد

ply)القدسعلىأوقافانفسههووأوقفسلطانخاصكى

جرىوأكنافهاالقدسفىاياراضىمنكثيردانرتهافىدخلتالتىالهامةالمومسسةوهذ.

فجرىوقناصلهمالأجانبونقوذالعثمانيةالدولةحكامبعضمنبعدفيمافيهاالتفريط

.عديدةفئاتلصالحهامةوأراضأوقافعنالتنازل

شراءم1856هـ/2739بهمالاعترافتمالنينالكاثوليكالأرمنطائفةاسمَطاعتوقد

النمسا()هوسيبسنزلمقابلالوادحارةفىالكائنالسلطانبحمامالمعروفةالأرضقطعة

الذىالوقفحجةبموجبالهجرىالعاشرالقرنفىأقيمقدأوردناأنسبقكماالحماموكان

المكانهذافىوكنيسةليرالطانفةأقامتم1872هـ/9128وفى،سلطانخاصكىأنش!مه

هنتتكونالطائفةالعذراًوكانتأوجاعتدعىوالكنيسةالأرمنبطريركيةالانهوالديروهذا

السلطانوكان.البناءنفقاتبدفعالبطريركيةوقامتفرذا23أفرادهاعددعائلاتأربع

بنتخاتونالهدايةنورتدعىلسيدةم1633هـ/1f"01سلطانيةبرامةأعطىالرابعمراد

سلطانى.خاصكىوقفعلىكمتوليةالدينجمالالسيد

"بناءعمارتهاأوقفتالمغربيةمحمدبنتفاطمةتدعىبسيدةخاصةوقفوثيقةنصوهناك

عمرالشمئزاويةوهىالمغاربةبزاوأيةالمغاربةعلىأوقفتهحيثبالقدسالمغاربةبحارة،لها

سعودالمرةالمدعوةالمغربيةعلىبنمحمدبنتفاطمةوحرمتوسبلتوحبستوقفتما"هذا

المتصدقيناللهيجزىيومموابه.الجزاوطلبتعالىاللهثوابابتغاءالشريفبالقدسالمقيمة

جميعوهوالوقفحفىإلىوحوزهاملكهاذلكأنالواقفةذكرتماالمحسنينأجريضيعولا

القبلةومنحدهالشريفبالقدسالمغاربةبحارةبدارهاالرومانىبالقبوالمستجدةعمارتها

المغاربةالفقراءدار،الشمال"الشامومنالمذكورةالواقفةدارالشرقومنالسالكالدرب

إليهونسببهعرفوماكلهذلكبحقوقالسالكالدربالغربومنهعمرالشيخبزاويةالمتيمين
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المذكورالقبوبظهرالانتفاعغيرمنسكنًاالمغاربةمنالفقراًالعجائزمنيسكنهمنعلى

)163(.المغاربةحار-وقفمجرىذلكيجرىانقرضوافإذا

الستلقبلهااستعملحيثوسطىطبقةمنأنها!يبدوسيدةبإقرارتتعلقووثيقلأ

الحموىالعطاربابنالمعروفالدينزينبنعثمانالدينمحىالمرحومبنتفاطمةالمصونة

ويبدوتوضىالذىوزوجهاهىبالقدسمقيمةكانتالحموىمحمدالدينناصرالمرحومونجة

الصلاحيةالمدرسةوقففىمستحقاتلهزوجهاوكانأولادهاعلىالوصايةتولتأنها

ابنمنتسلمتبأنهاالسيدةأقرتحيث.الحموىهحمدالدينناصرهووزوجهابالقدس

وقفعلىوالجابىالشريفبالقداسالعزيزالحكمأمينيحيىبنمحمدبنالدينشمس

وثمانونوسبعةدرهممائةنصفهاوسبعينوخمسةدرهمث!مانةبالقدسالصدحيةالمدرسة

وسلمابكروأبىعمرووهمالدينناصرمنلأولادهامعروفهومادرهمونصفدرهئا

/-AVMسنةوذلكشهورثلا"قبضولقدبكرأبوابنهاماتثمرجبشهرعنوسارة

)164(.م1381

بالقدسالناصرىإبراهيمالدينبرهانالمرحومزوجةشيرينتسمىبسيدةخاصةووثيقة

رعايةعنالمسئولوهوالشافعىالحكمأمينمنوتسلمتأولادهاعنمسئولةكانتأنهاو!بدر

حيثأولادهاعلىبالوصايةقامتأنها!يبدودرهمًاوسبعونمائةالمحكمةفىالأيتامشوون

)165(.حضانتهافىاللذينوعلىمحمدولديهاقرضأنهنكر

بنتدلشادمدعىلإمرأبالنسبةإرثحصرفهناك،محتلفةأصولمننساءهناكوكانت

العسيلىأوضحوكمابهرامالمعلمالأولىللصدرزوحةكانتالعجميةاللهعبدبنشا.سلطان

تدعىبامرأةخاصإرثوحصر.فارسىأصلمنفهىالناسمنالمساتيرمنكانأنه

اللهعبدالشعخوقفبدارالمشارفةبحارةبالقدسالمقيمةالعنتابيةخضرالحاجبنتفىليخا

.عينتابغازىاليوموتعرفتركياجنوبىوعينتابالبساطى

،وهطلقاتأراهلفيهاعاشتولقدالأوقافعليهاأوقفتولقدللنساءأربطةهناككانولقد

والأميرم9132هـ/073القدسفىالنساءرباطوعليمدرستهملىأوقفالدكزفالأهير

أقاموالذىم9133هـ/074الشامفىالسلطنةفائبالناصرىاللهعبدبنتنكزالدينسيف

وهؤرخة29السجلفىمثبتةوقفيةوهىللنساءورباطوالمدرسةكالمسجددينيةمنشأ!عدة

الرباطالواقفأوقفولقد.القدسفىالشرعيةالمحكمةسحلاتمنم1611هـ/0201فى
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وهقيماتفقيراتالأزواجعنخالياتعجانزصالحةخيرةدينةسملمةامرأةعشرةاكشىعلى

علىويوابةالمكورللرباطقيمةوأخرى،لهنشيخةأحداهنتكونالمذكورالرباطفى

الخسىالصلواتفىتأمهنأنإليهاالمشارالشيخةوعليالرباطهذاإلىالوارداتالفقيرات

فرشالبوابةالقيمةومملىسنةكلمنهالمعظمرمضانشهرليالىفىالترال!صلواتوفى

و!ثليهموطفيهامصابيحهدهايقادالمذكورةالمدوسةبوابحقفىتقدم-كماالمفكورالرباحط

ويقرأنيومكلفىالصبحصلاةبعدإليهالمشارالرباطديوانىأحدفىيجتمعنأنأجمعين

تدعوثم-لمجي!ومحمدعلىويصليناللهيذكرنثمالكتابوفاتحةوالمعونتينالإخلاسسورةمن

رباط!يفرشغيرهنغيبةفىتقدمكماالغيبةفىوحكمهنالمقدمالمدرسكدعاءشيختهن

كلشويبتاعكلهنلكمكلفىالعادةعلىحميعهذلكوتنويروالبسطبالحصرالمنكورءالنسا

الطيبمنالتراوكاديخرراصلا6برسمشمغابهاالمتعاملمنفضهَدوهمَاخمسينسنة

الشهورمنشهركلفىالنساءرباطشيخةإلىالوقفناظرويصرف.المسجدبهيبخر

بالرباطالبوابةالقيمةوإلىالخبزمنرطلنصفالأياممنيومكلوفى.فضةدراهمعشرين

منرطلنصفالأياممنيومكلفىفضةدراهمعشرةالشهورمنشهركلفىالمذكور

دراهمسبعةالشهورمنشهركلفىالعشرةالعجانزالفقيراتمنواحدكلدهالىالضبز

منعشرعلىذلكفيويقمَصرالخبزمنرطلئلثالأياممنيومكلوفىدرهمونصف

علىالغريباتالفقيراتالوارداتويقدمعددهن!يادةغيرمنالمذكورالرباطإلىالواردات

هناختأرتومنالمذكورالرباطفىالمرتباتالنساءفىوكذلكالتدسأهلمنالفقيرات

جملتهنمنالناظرفيرتبها.المذكورالنساءرباطفىتكونأنالمسصالواقفعتيقات

تضمنكذلك)166(.،فيهالمرلهَباتالأجانبمنغيرهاعلىمقدهةوتكونوالجراي!بالمعلوم

للاراملصرفإلىالإشارة.المقدسىشريفبنإبراهيمالدينبرهانالشيخوقفف

)167(.الممَدسىبالكيلغرارةالقمحمنسنةكلالشريفوالقدسبالرباطالمنقطعين

القضاءإلىفيلجرنوأرضهاأوقافهافىالقانونيةحقوقهاعنتتغاضىلاالمرأةوكانت

ممتلكتفىحقهااستعاد!تريدالدينشرفللقاضىشكدىرفعتثعلببنعثمانبنتفغالية

روجهاعلىتدعىم39atلم.ot'VAفىدعوىرفعتمطلقةوامرأة،أخوهااغتصبهاأمها

المسلمينمفتىفيهاوحكمدرهمبثلاهمالهَلهافحكمالطلاقوهتعةوكسوةدرهمب"لفالسابق

والقبالةوالمناسباتالموالدفىالإنشادمكلعديدةبأعمالالمرأةاشتغلتولقدالأنصارىغانم
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عصرفىعلميةبشهرةحظيننساءظهرتولتدالبناتوتدرشىبالعلماشتغلوبعضهن

هـ/597سنةقلانسىبنخليلالدينصلاحالحافظبنتكأسماءالحديثمجالفىالمماليك

وغيرهن.إسماعيلالدينتقىالعلامةبنتوأمنة،ونميرهوالدهاعنسمعتقدوكان!م2913

المقلس!ة:الأسر

التىالعريقةالمقدسميةالأسرهذهفلسطينأرضعلىالعربىالتواجدعمقيؤكدمما

الوطائفالأسرهذهتولتولقدالحاضرإلىبفروعهامادةالماضىفىبجنررهاتضرب

وهازالت،والعلميةالدينيةالوظانف!د!لىوبعضهاعسكريةأسرإلىانتسبوبعضهاالإدارية

كأسرةمكانتهادلىاوعلميةإداريةوظانفوتتولىفلسطينأرضعلىتعيشالأسدهذ.بعض

الكبرىالمناصبعلىالمقدسيةالأسربينمنافساتحدثتولقدوالخالدىوالدجانيالعلمى

،الأشرافنقابةعلىالحسينىكأسرةالشريفةالأسربينأيضئابلوالإمامةوالإفتاءكالقضاء

والدجانى.البديركأسرةالمصاهرةأواصربينهمربطتوبعضهم،الأوقافوثانقتذكركما

صلاحقاندالهكارىبكرأبىبنأحمدإلىوينتسبونالهكاريةأسرةالمقدسيةالأسرومن

الحاجبعلىييوببنبكرأبوالعادلالملكأوقفكذلكالأوقافعليهأوقفالذىالدين

بعدثم+بالقدتستزانجطينهادامواون!ويهأولاد.علىثمبالقدسمرابطَامادامالهكارى

هؤلاءوقفولقدحازموديرزيتديرفىمزرعتينأوقفبالقدسالمسلمينعلىالانقراض

أفرادإلىتشيروقفيةوثيقةمنواكثرأبنائهموعلىالدينيةالمؤ!سساتعلىالأوقافيدورهم

بدروالأميربكرأبىبنأحمدالزاهدمامالٍاذكرناكمافهناك،مختلفةعصورفىالبيتهذا

المدرسةأنشأم1217هـ/614الصليبيةالحروبفىالمجاهدينكبارمنالهكارىالدين

هـ/666الحاليثدارالمجاهدينمنوهوعيسىالدينشرفوقف،التدسفىالهكارية

ديرقربةطىالهكارىمحلى!وقفلفتاالقدسشمالفىقرىعدةيضمالوقفوكانم7*1

الومَفتاريخالهكارىاقاسمإيىبنالحسنعثمانالدينسيفووقف.حازموديريزيد

العائلة،هنوظهرم2914/مرو89الهكارىالقاسمأبىمحهدوأوقاف"م0135هـ/75لأ

)168(.الهكارىكدرياسطماء

منكثيرقدمتالمقدسبيتفىالعلميةالصدارةلهاكانأسرةوهىالدوندارىعانلة

فيأسماؤهمتكررتوفساًرجالوشملتعديدةأوقافأجيالعبرأبناؤهاوتوارثالعلماً

ا!ثانق.
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لهوكاثتالدوندارىبابنالشهيرالفارسبنأحمدالدينسنانبنعلىالعفىوقف

.م8014هـ/811النهرعلىمصةقريةأرضفىطاحونة

جمعة!أمحصرامترىبثلاثلخثالدونداىالعلائىبنمحمودغالبابنهباسمووقف

وأخيهالدوندارىهحمودبنمحمدبنالدينعلاءهولهموحفيدم4151/مر18والقياطية

علىذيرتهماانقراضبعدوعقبهماونسلهما)ولادهاعلىثمأنفسهماعلىثرقفامصود

وهناكالحرمينءفقراعلىانقرضوافإذاذريتهمعلىثموسعادات!يدريةخديجةأخواتهما

لرندارى.بنمحمدبنناصربنتفاطمةباسموقف

اختهماابنصأولادلطيفةأخرينمعوالوقفوذريتهنفسهعليالدوثدارىبنإبراهيمووقف

إبراهيمبكرمتعرفأرضقطعةالرملةفىزيتونعراسالنبىالحرمعلىالاتقراضوبعد

الدوندال!.

اللهعبدالصصابىالجليلالسيدبنالرحمنبمديوسفبنمحمدبنمحليمبنعلىعاثلة

بساحلالمالحالبحربشاطىعليلبنالخطاب:وضر-بنعمرسيدناالمومنينأميربن

ويطعم.الحرمالناسوتسميهبيبرسالظاهرقبر.وزارم1372سهـ/4توفىأرسوف

يحصى.لاخلقهناكويجتمعالناسيقصدهالصيفزهنهوسمولهسنةكلوفىالررن!اره

أولادهشاتهرفعفىأسهمتمكانتهالصوفىالعلمى!مربنمحمدالشيخالعلمىمانلة

والقضانيةالإداريةالمناصبالعائلةهذهوتولتالقادروعبدالصمدعبدالشلئولداه"دلىولقد

شمويلقريةوتشملالقدسفىعديدةوأوقافالصصيةوالخانقاهالأسعديةالخاتقاهلات!لى

فىأسماؤهموترددتالخانقاهعلىالعلمىكلالتوليةومازاللحاوبيتنورعنومزرعة

الحديث.العصرفىالقدسبلديةأعصالرناسة

الدمعبنمحمداللهعبدابنالدينمثسسالإسلاموشيخالقضاةقاضىالدهىعائلة

ودرسالمنجكيةالمدرسةمشيخةوتولىبالعلمواشتغلالمقدسبيتاستوطنوعالموإهامشمخ

ناصرالقضاةوقاضىشيخمويدبالملكواتصلالعلماءأعيانهنوصارالحنفيةبالمعظمية

بيتإليحضرالديرىبيتهنالرؤساءأولوهوالمصريةقضاًالدياروولىالعديمابنالدين

بالعلم.واشتغلواالأوقافأوقفواعديدينأفرادالعائلةهذهمنوكانم1423/مر27المقدس
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منالشرعيةالمحكمةكاتبهنصبوكانالإداريةبالوظائفاشتغلتأسرة:الضالدى

علىمحمدمحلهوحلNVAN/4012وفيقةفىالخالدىعلىعزلىولقدشغلوهاالتىالمناصب

مئلالحديثالعصرفىالبلدياتوظائففىالخالدىاسمظلولقدأبنائهوخلفهالخالدى

.,1I()الخالدىياسين

العهدفىواستقرتطىًبنىإلىنسبهاينتهىالتىالحارئةبنقبيلةهن:طرباىاسر

ولقدلهمالولاءأظهرتالشامبلادالعثمانيونفتحوحينصفدفىجنينمنطقةفىالمملوكى

سنجقحكمعلىبنطرباىوتولى،صفدعلىحاكفاأميرهمالأولسليمالسلطانعين

لولايةتابعةمقاطعةواللجونم1016هـ/0101العاشرالقرنمنالأخيرالربعفىاللجون

القريهَوهذهفلسطينوجندالأردنجندبينالفاصلالحدوهىاللجونقريةوقاعدتهاالشام

النابلسىالغنىعبدوايذكروجنينحيفابينوتقعمأهولةوهىجنين429Nمعاإلىتتبعكانت

الشعئمقاموهناكسابفاأيديهمفىجنينكانتالذىطرباىبيتمنالأمراءهدافنرأىإنه

وكانالوادىأهيرترجممهاطرباىكلمةأنالعسيلىويرىالرفاعىمحمدوالشيخالدينعز

17(.)ْالإقطاعأمراءعلىيطلقاللقبهذا

علىهِحصلونوكانواأبنانهامنعددأسماءوترددالمعرونجةالعانلاتهن:الدبانىعائله

صفىبنالدجانىاللهعبداسموردكذلكالإسديةغيرالطوائفتقدمهاالتىالمعتادةالعادة

وأحفادهمم4012/9178وتعودالدجانيخليلإلىالمعتادةالعادةعلىتنازلفىالدجانى

)171(.م1117-1491البلديةرؤساءمنالدجانىعارفباشاعارفالقدسفىمازالوا

ولقدالأشرافوندَابةالإفتاًوظيفهَأبنائهاوشغلالأشرافمنعائلةهى:.الصسينئمائله

وقداستانبولفىوكلاءالعانلةلهذهوكانالأخرىالعائلاتهعومنافسةصراعاتفىدخلت

التوالىعلىوأخوهبعدهابنهدةدرلىالأشرافنقابةهنالحسينىاللطيفعبدبناللهعبدعزل

،عديدةأوقافولديهمالأشرافنقابة

مناكثرفىالعائلةذكروردولقدالعثمانىالعصرفىالمعروفةالعالختمن:مراد+

.الميلادىعشرالسادسالهجرىالعاشرالقرنمنالقدسفىاستقرتمرادوعائلة،وشقة

العادةعلىأبنانهامناثنينبينخلاففىوابنهبالقدسأميرلاىمرادالحاجذكردردولقد

.المعتادة

فىالإقامةعلىوالأمراءهولاًمنتعاقبتأجيالهناكأنالواضحومن:.اميفئ!مر8

ينخراشا.الدينشمسالأميربنبهلوانالدينجمالىالحاجأنالوقفيةتنكرحيثاقدس



وبنىالكييةالتربةوأقامكيلانصاحببابنالمش!راللاهجىالكيلانىمحمدالدينمثسس

.أخدهأبناءهنالأميرلهذاكاملةأسرةوهناكضريحه

9عامفىسالأسعردىالباعبدالشيختنازل:السعيأبئهائلبما AL/عنم1ولههـ

أبىأللتوليةبدايةهىالأرجحعلىوهذهبالقدسالفخريةالخانقاهوقفعلىالتوليةوظيفة

العائلةجدهوهذاالسعودأبوالشلئ،السعودأبوزاوية"الفخريةالمشيخهَعلىالسعود

إلىنسبةبالداودىالشهيرسليمانابنالسعودبأبىوثعرفالقدسفىالاسمبهذاالمعروف

داود.جده

العلانىاللهعبدبنكيكلدىبنخليلسعيدأبوالدينصلاحالأسرةرأس:بنوكيكلد!

)172(.العلمذريتهعنهورثتم(9135/هـ176)

المقدسبيتفىالهامةالمناصبمنعددتولواالقرقشندىالأسرةرأس:اكرقشثدىبنو

الحديث.بعلمولعلهموكانوالتدرشالإنشامنهاالمماليكسلاطينعصرطوال

بناللهسعدالفضلأبىبنإبراهيمإسحقأبوبرهانالشيخالأسرةمؤ!سس:.بماعبمابنك

خاصبوجهوالمحديثالفقهودرسواوالعلماءالقضاةمنالأسرةم/جماعة

برهانبنالدينونورجماعةابنالعفيفىهحمدمكلالأسرةعلماءمناسممنأكثروردولقد

فىجماعةبنالحقوعبدالصيةالخانقاهعلماءمنجماعةبنوموسىجماعةبنالدين

المنصورى.الربا!

منعديدفىاسمهوردولقدأصلأالمغربمنالعائلةنز!حأنالبعضويرى:.بديرسانله

منبحبيشالمعروفبديربنمحمدالقدسعالمكانربماأنهالعسيلى!يرى،الوقفوثانق

لنفسهاشترىبديربنحسنبنمحمدالتاجرباسموقففهناكالاَنبالقدسالبديرعانلة

لهامجاورصهريجحاكورةفىوكذلكقدسقلعةمقابلحارثبنىبمحلةدارفىحصة

با!قفالانتفاءحقهوالخلومعصرهخلواشترىجليىحبيشبديرم(4916هـ/)6011

فالأسرةالعقارفىالقرارحقالخلولصاحبويكونالوقفعماؤلأجلدفعهالذىالمالمقابل

بديرمحمدبابنةالأشرافمنالمفتىالحسينىأفندىحسنالشيخوتزوجوتجارعلماًبها

)*ا(.م99111784/القلسمى
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الص!يةالخانقا.شيخالمقدسىغانمالشلئإلىالأسرةهذهنسبيرجع:فافمبثك

فىالهامةالدينيةالوظائفتولىهمنكثيزامنهمكانوقدالأيوبىالدينصلاحزمنبالقدس

س!ينعصرطوالالعشرينعنيريدونجماعةالحرممشيخةمنهم!د!لىحيثالمقدسبيت

الممأليك.

مماالقدصفىالمغربىعانلةتخص(زمانىوثيقة)تعيينعتابراصدرت:المفريئمحافله

للعصرتواجدهاواستمرالعائلاتهلكاستوطنتهاوكيفللقدسالمغاربةسكناستمراريثبت

المغربىمصطفىجدإلىموجهتانوهما"المغربىراتبهصطفىالوثيقتينعلىوعثرالحالى

عشرالسابعالقرنفىفلسطينإلىمنهاهاجرالمغربىعانلةمنلفرعرئيشاجه!همنكان

قيهايظهرالمغربىلابننسبشجرةحنااسطفانويورد(الهجرىعشرالحادى)ا!ليلادى

وأواسطالمراكعشالحسنىأحمدالشريفبنإبراهيمبنمحمدابنوهوأغاإسماعيلالحاج

هومنهمواحدباستثناءيعقبوالمأبناءستةخلفإسماعيلالحاجوأن،عشرالسابعالقرن

الذىحسينهوولذاموسىخلفوقدوهوسىإبراهيمهماولدين،بدورهخلفالذىحسن

الأبناءمقعشرةخلفبدور.الذىمصطفىهوولذاخلففقدإبراهيمأمابناتثلاثمَرك

وسعيد،درفقةوخضرومحمدوفاطمةوأحمدوحسنينونجيبومحمدإبراهيمهم-والبنات

تربطولااقدسفىالمغربىعانلةمنهاكلتدعىعانلاتأربعهناكأنحثااسطفان!يذكر

عشروالسا-عشرالسادسالقرنمنالمدينةفىأجدادهماستقروقدقرابةصلةأيةبينها

العانلاتبعضإلىمنهاالعائلاتبعضوتربممكةإلىالحجفريضةءأدامنعودتهمبعد

)174(.المفربفىوالأشرافالحسنىعائلتىهمكلالم!وفة

صفدثانبتزوج،والقدسصفدفىالقضاءيتولونالأسرةرجالوكان:حامدبناىعائلة

منعدذاالعائلةأنجبتوقدالصفدىالرجلحامدبناتمنواحدةمنأقطاىبنموسى

تراجمفىالبو!ينتىمحمدبنالحسنوصفوقدالهجرىوالعاشرالتاسعالقرنينفىالعلماء

وأعلىدعائمهاللهرفعبيت)عليهايقال:علميةعانلةحامدعائلةالرهانأنباءمنالأعيان

)175(.(المكارمحديثفىالتقدمد!لهممعالمهبالعلم

مقبرةوللعانلةخليلوحفيده"الفارس،القلجىسلاهشوابنهبكتمر:.القلحئلسرة

مشتركة.



فىوكانالميلاررىعشرالثامنالقرنفىالإسلامإلىاهتدى:المهتدىمصفئهائلبما

دعوىرفعوقدوانيسبنتسارةوأمهكيفوردكيوكوأخوهمياكانيدعىوأبوهأرعينئاالأصل

1)لهتركةفىبحقهيطالبأخوتهضد .y o/العائلةجدربماأنهالعسيلىويرىم(1971هـ

.بالقدسالمعروفةالمهتدى

العاهة:والخدماىالأوقاف

العصرفىالدولةعاتقعلىتقعالتىالعامةالخدهاتتقديمفىالأوقافساهمتولقد

علىوالإنفاقعامةوحماماتمستشفياتإنشاءمنوهحلياتمدنيةأموروقولتالحديث

كانالوقفوثانقوفى،هنشآرّروترميمأسبلة!إنشاء،الأيتاملتعليممكاتبءوإنشاالفقراء

فىالنورىالبيمارستانمصالحعلىيوقفانقرضواوإذانريتهعلىيوقفعادةالواقف

.الشامفىمعروفًاكانالعامةالمنافععلىالأوقافدخلفإنفاقدمشق

الدينصلاحالناصرالسلطانالعامةالمنافععلىأوقفمنأولمنكانالقدسوفى

الفاطميينلإنشاءأشارقدخسروناصركانوإنالقدسفىبيمارستانهبإنشاًالأيوبى

4عليهالأوقافوإيقافلبيمارستان TV/علىالجمعةومسجدالمستشفىوهذام4501هـ

الأسواقمنو!كددًاسلوانقريةبيمارستاثهعلىالدينصلاحالسلطانأوقفوقدوادىحافة

هنمجموعةوهناكوأفرانودكاكينوغراسوهزرعةصهر-ومراكزوهعاصرفىالمخازن

ترجعمقدسميةوثانق-71إلى65أرقاموتحملبههرتبطةالعثمانىللعصرترجعالوناثق

علىزادةعلمأفندىوفاالسيدتعيينتموقدهـ.5012-هـ3029هـ-5011لسنوالف

مكانوتعيينهعثمانيانقد.بأجرالصلاحىبالبيمارستانباشاوحكيمجراحوظيفةنصف

وظيفةفىالداودىأحمدالسيدالمرحومولدىجلبىخليلوالسيدجلبىأسعدالصيد

المسنول"الشربتجيةددظيفة)176(،عنهالمسئولهو(الكثرض)"افدنةبي!"الكثرجية

الصمدعبدالشيخمنتنازلبمقتضىتولياهالذى"البيمارستانفىوالأدريةالأشربةعن

%1M%عنشرعىتقريربموجبالعلمى /-AMY,القراعةوظيفةالوثانقفىوردتكذلك،م

المرحومولدىعلىوالشمخالرحيمعبدالشئتولىحيثبالقدسالصلاحالبيمارستانفى

الاثنينويومخميسيومكلفىياسينسورةقرامةوظيفةالعليمىعمرالشيخالعلماءقلوة

ووففا.الدينصلاحللسلطانالثوابوإهداءاالثمريفبالقدسالكاننالصلاحىبالبيمارستان

علىيحصلونوكانوابالبيمارستانمرتبطةالوظانفمنالعديدفهناكالسابقةللوثائق
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تاكيدأوتسجيلأعادالذىالعثمانيةالفترةفىالأطباءرنيسوكان.الوقفهنمرتباتهم

تولىالذىسليمانالدينهحىالحاجبنجلبىمصلحالحاجالقدسبمدينةالوقفبيانات

تقيدهمالعدمالرحيموعبدعلىعنبدلأالصلاصالبيمارستانوقفعلىالتوليةرظيفة

الأراضىجميعيشملالفترةهذهفىالصلاحىالبيمارستانوقفوكان.الوقفبمصالح

وقبلهفشفشوادىوشرقَاالمحدودةالترهيبكرمالشهيرالقدسبظاهرالبقعةبأرضالواقعة

)177(.القديمالسلطانىالطريقوغرئانصرةكرموشمالأالخليلىكرم

قدوالبيمارستانالدباغةتسصبالقدسحارةفىيوجدكانالصلاحىوالبيمارستان

4زلزلةفىصثتالتىالاَثارنتيجهَكغيرهالخرابأدركه o A / -AMYأصلعناأم،ام

واصلابن،للمرضىبيمارستائاالأسقفداراتخذأنهذكدالأصفهانىفالعمادالبيمارستان

الكنيسةجعلأنهالدينمجيرويشير،البيمارستانهىقمامةشارعفىالتىالكنيسةحعل

ماووضع،مواضععليهووقفللمرضىبيمارستانقمامةبقربالاستبارلدارالمجاورة

الدينبهاءالقاضىإلىالوقتهذافىوالقضاءالنظروفوضوالعقاقيرالأدريةهنيحتاج

أراضيهيعضحكرتمالعثمانيةالفترةوفىوكفاضهبعلمهاثشهورتميمبنرافعيوسف

حيثالعثماتىالعصرفىالوقفمتولىمنالبيمارستانأرضقىحكرعلىخلافوحدث

يكنولم.المكانبترميموالحكمالخلاففىالفصلالعلصأفندىوفادهـدلىالورئةاختلف

بإنشاًالدولةهوظفىوكبارءالأمرااهتمبل،السلطانعلىقاصزاالبيمارستاناتإنشاء

بنى،محمذاوتسمىأسلمالذىالقبطىاللهفضلبنهحمدالجيشفناظر،البيمارستانات

منبنابلسوأخربالرملةهارستانولهالطرقاتفىالماءتسقىأحواضو!حدةمساجدمحدة

تمتكذلك،م1332هـ/873!ددرزبنمحمدالناصربخدمةواتصلفلسطينأعمال

ببابحماهينرعمرأقاممحمدالناصرعهدفىالسلطنةنائبتتكزالأميرأنإلىالإشارة

متجاوونوهماوالغربىقبلىهناكللحمامينوبالنسبةالأقصىالمسجدأبوابأحدالقطانين

مشلحإليمنهتدخلبابهعليهيغلقمنهمافالقبلى"الطواحينبوادىالشريفالقدسبمدينة

وأرضحولهاوماهىمرخمةالباردالماءبركةوفيهبالحجرمبنيأبههستديرةمساطبفيه

شرقيهوفىصخربسلمإليهيصعدررشنالمشلحغربوفىالملونبالرخامالمذكورالمشلح

الجنينةهذهوورودونارنجأشجارفيهاالتىالجنينةإلىمطلةبأبوابحديدشبابيكثلاث

الملونبالرخامجميعهذلكمرخمومقاصدهالحمامهذاجميعوأرض،الحمامهذاإلىمضافة
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ولهتقسمالماءيجرىمصنعالأقمينهذاوفىلمائهالمتخذةاَلتهوفيهأقميمةالحمامبهذاوتصل

هذينوحق.منهماالصغيروهوالمذكورينالحمامينمنالغربىالحمام!يينبينهالماء

ومنهالقبلةمنالحمامينهذينحدمعلومواجبحقوهوبالعرو*تعرفقناةمنالحمامن

بابيفتحوفيهالسقايةببابيعرفبابمنالشريفالحيمإلىالسالكالطريقالشمال

إليهاالواصلالبركةإلىالطواحينوادىمنالسالكالطريقالغربومنأيضًا،الغربىالحمام

وهىالواقفأنشأهاالتىالطهارةومتجمعالكبيرالحمامبابيفتحوفيهالعربقناةمنالماء

حوضوبهامستحمأحدهابيوتسبعأعلىوتشتملخاصبابعليهاولهفلقذلكمنبالترب

قناةمنمعلومواجببحقذلكإلىالماءويجرىصخرجرنمنهابيتولكلحجر

تؤجرولا،المذكورالوسخقناةإلىتنصرفالطهارةهذهمياهوفائض)178(،العروب

ولامتشردولاعاطلولامفلسهنهذلكو!يؤجرواحدةسنهَمنأكثرعقدفىالحمامات

هلكلمولاناعليهوالولايةالوقفهذافىوالنظرصفتههذهلمنيستأجرهأنهيعلملمنولامتجول

.،ءلأمراا

وحمامقديمةقلعةفىصفدفىبالجديدالمعروفمنجككحمامالحماماتمنالعديدوهناك

تربته.علىكبيرأميرقورقمازوقفيةفىصوباشىيسمىشخصوقففىبالتنور.معروف

إلىأشيرالصلاحيةالخانقاهوقفوفى،الوضوءلأجلإنماالجامعأوقافمنليسوالحمام

الدركرىحمامذكرم1527هـلم289الفقيهالدينجمالبنالدينبدروقففىالبطرقحمام

.الوطا.حارةفى

خاصكىخصصتهماالذينالحمامينكذلك،البصيرالدينعلاءوقففىالمعروفوالحمام

ولقدللنساءوالآخرللرجالإحدهماالقانونىسليمانالسلطانوروجهاهىوقفيتهافىسلطان

بطريركية.إلىوتحولالعثمانىالسلطانهنالحمامالأرمنأخذ

وناصر،المقدسىذكرهاالسبيلفقناةوالقنواتبالأسبلةالمسلمونالحكاماهتمولقد

صلاحالسلطانعهدفىوالأيوييونالفاطميونبتعميرهاواهتمم44501*هـ/خسرو

.والعادلالدين

والناصرY-%1هـ/665بيبرسكالظاهرالمماليكعصرسلاطينبالنسبةالأمرونفس

81خشقدمالظاهروالملكم1385هـ/784برقوقالظاهرالملكم1321هـ/972محمد rهـ

السلطانزمنفىتعميرهاأعيدثمم3914/معرو5قايتباىالأشرفوالملكم0141/

وأتام،م1622هـ/3201الرابعمرادوالسلطانم1537هـ/449القانونىسليمان
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45هـ/086سبيلأإينالالأشرف o%الصخرةومسجدالمطهرةبينالقانموهوالسبيلم

المماليكبقيامتتعلقمقدسيةهـثانقoAوالوثيقةعمارتهجددلأنهقايتباىبسبيلوالمعروت

وحراستها.السيبلقناةبتعميروالعثمانيون

ا!أهالىوكانباستمرارتعمركانتوسنهاالعربانبسببللخرابتتعرضالقناةوكان!

العثمانى.العصروثائقفىكمابحذانهاأوبهاتمرالتىالئفىبرعايتهاهكلقين

"لبراقطريقأولفىالعمودبابداخلالوقفيقع(الجورجى)الشوربجىسبيلووقف

01وهوعليهمكتوبالسبيلإنشاءوتار-الشوربجىمسجديدعىصغيرمسجدقرب AV/هـ

16 Aoجممععليهأوقفالشوربجىمصطفىالكريمعبدهووالمسجدالسبيلومومسى،م

وقفوشركةرجلينمسكنبالمحلةولهصفودكاكينقهوةكان"الذىالعمودببابالحاصل

إلىمانهايمرالتىالسبيلتخريبإلىهَشيرأخرىووثيقة،م"4916لأهـ/601الصخرة

أصبححتىسنواتأربعماؤهاواتقطاعالمرحمعبركهنالأقصىوالمسجدالشريفالقدس

السابقةالسنةفىالماءلخلوللوضوهاءيحدرنلاا+هصىالمسجدإلىيلالحونالنينالونار

حفظهاتمأنهإلىالوثيقهَوأشارتذبأكياسعشرةإلىتحتاجمحمارتهاوكانتقبلهاوالتى

.(18ذكرنا)ْالتىالقرىتلكعلىالشرعيةالحججبمقتضىهـحراستها

وضم!بهاقمرالتىالقرىشيوخعلىبالحراسةالخاصالانفاقتنفيذمسئوليةوكانت

بيتنصارىشيخالذهىوياقوتلحمبيتقريةشيخقفالىبنمعالى:ومسيحيينسملمين

إلخ.،.،أرطاسقريةشمئعودةبنوسد؟باهرصورتريةشيخبربكبنوبركاتلحم

القائمينالأهالىمنهجموعةكلأهاكلننوحدد؟الأهالىبقيةعنبالنيابةبذلكوكفلوا

يالحراسة.

وسبيلتربتهعلى،إلياسبنرمضانيدعىلشخصالعثمانىللعصريرجعوقفوهناك

التحارىالطريقعلىخاناتطىأوقافهناكوكان.العمرىالمسجدفى"وقراًالقرأنالماء

1263)1بناهبيبرسالظاهرخان.والعَدسمصربينيربطالذى / All)ذكرفقد!م

المعروف5النصربابالقاهرةمنإليهونقلالسلكخارجخانببناءأمرالسلطانأنالمقرر!ى

.الخانوقفكتابم1235هـ/662صفرفىواحدعامفىتمتمإنهويبلو.العبيدبباب
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الدينفشمس!الأحباسفىومنوالمجنرمينوالمرضىالفقراءعلىالأوقافلوقفتولقد

بقربالشامفىللمحابيسالبريدبابفىالدشيشةمطيخوعلىأولاد.علىأوقفالمزلق

مقطوعهومنوالجذما.بالشامالجذماطائفةإلىيصرفذلكتعذرفإن"الأهدىالجامع

.الفقراءعلىيوزعالبرغلمننوعوالدشيشةتوالأصبعاليد

وجزءالفقراءعلىثريتهمانقراضبعدأولادهعلىمحمدالدينعلاءاللوندارىلوقفكنمك

صفد.سجنفيالمسجونينمن
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الثالثالئصل

ل!قافوفقَا.العلميلأالحياة

منالمسلمدنالقدسإلىفجاء!وشاملةولينيةعلميةنهضةفىالأوقافساهمتلقد

جنسياتالقدسإلىجا!كما.هناكمنحجهمالبعضوبدأ؟الإسلاهىالعالمأنحاءجميع

استقرتأسروكوناستقروبعضهم.وتركمانوأئراكوهنودومغاربةعراقيينمنمختلفة

ماذلكعلىأعانهمولقد.والقضاءوالفقهبالعلوممنهمالعديدوهولاًاشتغل.هناكومماشت

اتضذتوالتىوالجوامعالمدارسعلىأوقافمنوالأئرياءوالقضاةءوالأمراالملوكأوقفه

للصوفية.والخنقاواتالأطفالتعليممكاتبومجلى،دراسةكحلقات

تشملوقفيةمؤمسسةكلوكانت،العلموطلبةوالعلما.الفقهاءوأسماءأعدادتوضحوهى

طائفةإلىبالإضافة!عاملةأيدىبتشغيلقامتالدينيةالوظائفجانبفإلىعديدةخدمات

الاقتصادية.الحياةانمعامثىإلىأدىمماالعمار

الوفف:فىالوطائف

التعليمية:والمومسساتالمدارسوقفياتفىوردتبوظائفقانمةهناك

ماقارئ-وقفناظر-قرأنقارئمتولى-جابى-شيخونصفناظرنصفمدرس

ناظر-الدرا!ينشدمفتشهشدد-إمام-ناظرنانبمشارف-هدرسةمدرستيسر

صيدلجى-فرأش-مدرس-جابى-وقفكاتب-مدرسةفقيه-بواب-تعيينبلاوشيخ

وظائفعدةبينيجمعويعضهم".عامل-مؤذقشمخبواب-جزءسامع-جزءقارئ-

مدرسة-إمام-مدرسعامل-مكتبشعال-أولادمعلم،ننطبم،"وفراشوشيخناظر

وظيفةفىمتصرف-مدرسةناظر-فقيه-سبعقارئ-معبد-وقفجابى-مدرسةشمخ

أوقافمتولى-مكتبخادم-زاويةسار-معتمد-أولادمعلم-مفرق-بالوقف

مرماتكاتب-عماليلأجهة-أجزاءحافظ-مدرسةسقا-أوقافمشارف-المصريين

الحرهيننظر-المحكمةأمين-الخوجة-ساريين-الأيتامشنونمتولى-زبداريا

شربتجى.-كلارجى-وجراحطبيب-نقاش-والخليلالقدسالشريفين



وصكالبية؟الأولىأصولهمحولأثيرهالنفىالدينيةتالمنشطإقامةعلىالمماليكحرصفلقد

الوقتنفسفىوعلميةدينيةمؤ!سساتبهاواْنشأبالقدسمقيفاكانالأوقافتلكأقاممن

علىأوقفتوأسرأفرادإلىتنسبطويلةممتلكاتقائمةوسنجد"الحرمينعلىأوقفالذى

ومنها:المؤيسساتتلك

والتعليمية:الدينيةالأوقاف

وحرمالقدسالحرميليهماوالمدنىالمكىالحرمينعلىأوتجافاالقدسأهالىمنكئيرأوقف

أماكنعلىوبعضها،والزواياوالخانقاوات!والجدامعالمدارسثم،الأثبياءقبورثمالخليل

هصر.فىلحينية

منوافربنصيبالأوقافتلكحظيتولقد.والمدينةبمكةالشريفينالحرمينألوقاف:أولأ

اللهإلىالتقربمنكنوع"الوسطىالطبقاتأووالأثرياءالحكامطبقةمنءسواالاهتمام

كالاتى:تقسيمهايمكنالحرمينعلىالمترتبةالأوقافأنوسنجد.والمغفرةالثوابواكتساب

فىوعقاراتوقرىأراضوشملالشريفينالحرمينعلىمباشرةأوقفبعضها-1

وأكنافها.القسى

وطريقبالحرهينالسقايةو!ثلىوكسوتهمإطعامهمالحرمينءفقراعلىالأوقافبعض-2

.الحجاز

T-المسجدين.فىوالخمماتالقرأنقراءعلىأوقفبعضها

مصالحعلىالانقضاءبعدوذرياتهمأنفسهمعلىأوقافهمالواقفينمنعددأوقف-4

وحرمالمقدسىالحرمعلىالحرمينبعدويعضها!والمدينةمكةالشريفيناتحرمين

الخلبل.

عصركلفىنسبتهااختلفتوإنبالأوقافوالعثمانيينوالمماليكالأيوبيينعصدروتذخر

كالتالى:وهىالحرمعلىالانقراضبعدثماكريةعلىكانتالأوقافواْغلب،منها

الحرمينعلىانقراضهموبعد؟وذريتهأولادهعلى،اليسرىحبيبالدينزين"أوقف

)181(.م1266هـ/665عامفىت!قافونتابعكرمطولقريةالشريفين

وأالحرمينثمالمتوفىومساجدتربةوعلىالن!يةعلىأوقف؟وقفمنأكثروهناك

خليلادينغرسولدىالوهابعبدالدينوزين؟حسنالدينبدرأوقففقد.بالاشتراك
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هـ832سنةالنبوىالحرمعلىالانقراضوبعدذريتهموعلىأنفسهمعلى.م1412/مص15

!ثسسهأوقف!فلقدصفدفىالأمرونفس)82!(.فابلسفىكرمونكراسدكاكينم1428/

ونريتهمإخوتهمحلىانقراضهم!يعدنريتهعلىثمنفسهعلى"اليسرينأبوبنمحمدالدين

الوقفوشمل"والمكىالنبوىللحرمالثانىواشصفالقرأنلحافظالنصفانقرضواوإذا

بستانغراسإلىبالإضافةالكبيركالسوققرىوفىأسواقفىودكاكينوطاحونمعصرة

)183(.م0152هـ/279سنة

الميدانى"ظريفبنلوق!دروابنبكرالمشهورمحمدالنصاىبنأحمد"الشهابىوقف

إمائايكونمنعلىالانقراضوبعدوذريتهدأولادهنفسهعلىصفدتابعالعزيمةمزرعةأوقف

.(SAL)الحرمينفعلىتعذرفإنبالجامعالسبعماتوالقراالحصاميدانفيمنجكبجامع

الأدمباينالشهرقسيمبنىمنخليلبنالدينغرسبنالوهابعبدالدينزينوقف

عددًاوأوتفالشريفالحرمصالحعلىثمذريتهوعلىأولادهعلىثمنفسهعلىأوقفهالأخرم

عديدةأراضونكراسوطاحونأخرىأماكنفىودكاكينالغربىالسوقفىالدكاكنمن

9/هـ833ومنز; LTA.)185(م

حسن-علىالدينبدرواْخيهالوهابعبدالدينزينوهوأخرىوثيقةفىالاسمنفسوتكرر

أولادوأوقافنابلسفىكرومو!كراسودكاكينالثبوىالحرمعلىالانقراشوبعد؟ذريته

والشهابىهوسىالشرفىوفى،اللطيفعبدوالزيثىمحمدالناصرىوهمحاجأميرالرينى

وقرامةبصفدالأحمروالجامعذ!يمَهعلىتصرف.المعصرةقريةعلىوالعمادى،أحمد

هـ/984الشريففىالحرهينعلىذريتهانقرضتإذاوكذلكوللناظروالدعاءالقرأن

م)186(.1445

قريةالحرمفىعلىالانقراضوبعد؟وذريتهنفسهعلىفقيهالدينجمالبنالدينبدروقف

علىيوقفهالصيفةوبنفسالاسمبنفسوقفهناك.م1456هـ/861ديشونوقريةالعلمانية

الفرقولكنم1421هـ/824الوقاسيةديرقريةالحرمينعلىالانقراضوبعدوذريتهثفسه

82أحدهماالمَوار-فى f/بنفسشخصأوتفوقد.م1455/مص06والاخرم1421هـ

حمام)الوعلاةحارةفىوحمامطبريةتابعربيصةوادىفىطاحونةأخروقفالاسم

فالفرقالاسمبنفسشخصدربمام1521هـلم289فىوذلك.بستانوضكراس(الدوكرى



وبعدأولادهعلىعمارةبنمحمدبنأحمدووقف)187(.سلالتهمنأوسنة01()0حوالى

الشريف.الحرمعلىالانقراض

علىالانقراضوبعدوالمساكينالفقراءعلىمحمدالسيدبنتالأشرافس!الشريفةوقف

.م5914هـ/109سنةالنبوىالحرم

علىالطعامتوزيعوعلىالحارةوناظرنفسهعلىتبنينتابعقريةعلى:افرسىوقف

هـ868مكةفقراءد!لىالمدينةفقراءعلىانقرضوافإذاالواقفلأولادوالباقىالفقراء

1 illyم.

علىالغزألىبابنالمعروف(علىبنيوسفبنالدينجمالبنمحمدالدينشمسأهـقف

I'078هـ/الحرمينعلىانقرضوافإذاذريته Mn""(.)\الدينشهاببكرأبووقفكذلك

الانقراضوبعد!وذريتهمأولادهمعلىحامدالدينزينأولاد"اللطيفعبدالدينوزينأحمد

عكبر-)قرىأربعفىومزارععموقةقريةعنثبيناحرمعلىالوقفحاصلربعثلثيكون

JIM)(ميعكون-هِاقون-لوسية

والإناثالنكوريولاد.عليثمحياتةمدةالفخرىاللهعبدبنبكتاشالدينبدرالأميروقف

والمدينةمكةفىللفقراءالثلثانقرضوافإذاأولاد.وعتقاءعتقانهعلىبعدهمومنذريتهموعلى

قريةأوقفهصرلفقراءوئلثوالصدقالبرجهاتو!ثلىالنبوىوالحديثالقرأنلقداءوالئلث

91(.)ْحلجولية

الرفاعىالحسينىالدينتاجالسيدبنالدينشهابعلىأوقفهالشامنانبسيباىوقف

ونريتهمالواقفأولادعلىتعذروإنالرفاعيةفقراءعلىثمذريتهعلىثمحياتهأيامبمفرد.

فىطابغأقريةأوقفم0151هـ/169سنةالحرهينمحلىالانقراضويعدوعتتانهم

صفد)191(.

الانقراضوبعدونريته،وأولادهننسهعلىمحمودالدينجمالبنمحمداللينذينوقف

م.1444/مرو48سنةوعكاالشقيفوتبنينطبريةفىومزارعقرىعدةالثبوىالحرمعلى

والجهالىالقادرعبدالزينىوشقيقاللوندارىبنمحمودبنمحمدالناصرىعلىوقف

تعذروإنالحرمفىفىوالمساكينالفقراءعلىالانقراضوبعدوذ!يتهمأنفسهمعلىمحمود

ومزرعة.قرىأوقفم1461هـ/866صفدفقراءعلى
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فقراءعلىالنصفالانقراضوبعدوذريمَهنفسهعلىالدوندارىأحمدبنمحمدالجمالى

م.6014/.مرو9وممكاالشقيففىومزرعةقريةالخليلىوالحرم،الحرهينومساكون

وذريتهأولادهعلىم0151هـ/169عامفى"الياسينمحمديوسفالدينجمال"أوقف

الفترةهذهفىكانوالوقفبدياوقريةلنابلستابعةيابامجدلقريةفىالحرمينفقراءعلىثم

الدجانى.أسؤمنربماالدجانىشهابيدفى

أوقفوقدالملوكوسعدالسمداتأبدولدىوعلىنفسهعلىيدثسبنلالينشر*وقف

الأقصى-مكة-الحرامالثلاثالمساجدعلىالانقراضوبعدالإناثالذكررتذريتهمحلى

وهوذريتهمنواحديدفيوالوقفوطاحونبساتينغراسعليهمأوت،م4هـ/029

ذ!يته.فىمستمرالوقفأنأىالدينجكلبنمحمدالقاضى

علىانقرضواوإذانريتهعلىعباسأبىبابنيعرفالكتانىمحمدبنالدينشمسوقف

بالفندقيعرفكانوخانغراسم0914لممرو79الرحمنوخليلالشريفينالحرمينمصالح

)291(.الستبعقبةوداربالقدس!كاكينمعداودخسوقفىالخليلى

الحرممصالحعلىالانقراضوبعد،ولديهعلىالسبتىالدينشمسبنالدينجمالوقف

)391(+أخرىومزرعةمجدلمزرعةفىم2015هـ/809سنةالنبوى

علىالانقراضوبعدوذريتهأولادهعلىالحمرام!القادرعبدبنالدينولىقاضىوقف

1r°')الشريفينالحرمين 4 /.. 1 fl))الأحمر.الجامعجملةنىو!راسدار

الانقضاء!بعدالدينزينوأخ!يهالدينشهابوأخيهالدينبرهانبنيونسشرفىوقف

وقريةقاعورمزرعةوطبريةصفدتتبعالمزارعمنعددالشريفينالحرمنوعلىذريتهمعلى

15!.13!اهـ/1!اسنةقانا

واقراءالقاضىعلىثمنفسهعلىأوقفمرادبنصديقاللينزينبنأحمدشهابىوقف

الحجازفىيوزعالقماشنلثانقرضوانإنالنكدرلأولادهيتبقىوهابكشادىبسمجد

م.68/1463مرو

الحرهينءفتراعلىالانقضاءويعد،أولاده!لىالعلمدىاللينشسسبنالديينعلاءوقف

ومزارععكبرقريةومزرعةعكاتتبعوهزارعمجدلوقريةصلحةقريةأوقفم97/1474مرو

أخ!.



علىانقرضوافإذاالذكورأولادهعلىالعالبابنالشهيراللهعبدبنحسنالحاجوقف

غزة(الشرافى)الشرقىرسمقريةلحيابيتقريةمجدلامزرعةالنبوىالحرممصالح

f'%1هـ/867 Yم،

مصالحعلىالانقراضويعد،أولادهمثمولديهوعلىعتقهعلىغزةفىتيمورمحاشقوقف

.مهـ/0491534تيمورعاشئباسمتعرفإحداهماأرضقطعتىالنبوىالحرم

أثناءكانوالوتفوذريتهنفسهعلىبالدهوارىهحلئاويعرفالدرندارىبنإبراهيموقف

غراس)698(النبوىالحرمعلىالانقراضوبعدأخيهاابنوأولاد،لطيفةبيدالوثيقةتسجيل

ذاتالمعروفةالدرندارىعانلةمنوهىالدرندارىإبراهيمبكرمتعرفالرملةظاهرفى

.العديدةالأوقاف

النبوى.الحرمعلىأوقفوابأمراءقانمةوهناك

وبعد.م4*هـ/1333مصرفىتربتهعلىأوقفهالأوحدىاللهعبدبنأقبغاوقف

فىوسهمعسقلانتابعمجدلقريةفىلأ5منسهمالشريفينفقراًالحرمينعلىالانقراش

وأعيد.السابقتينالقريتينفىسهفاو14المرجتابعالشماصيةقريةهنوقيراطحمامةقريهَ

محمدذريتهيدفىوالدقفم1543هـ/059نابلسفىالحنفىالقاضىيدعلىالوقفتثيد

للحرمين.يذبلمأىالشاموستالبشروست

الحرمينعلىالانقراضوبعدتريتهننسهعلىالحاجببنعلىبنأحهدالشهابوقف

بداروييت.الغنمبسوقوكتسانباشورةسوقفىودكانتفاحمحلةبيتالوقفيشمل

ووقف)491(.غزةفىيبناقريةوسكنكرموشاسطاحونوعن.التفاححكرمحلةفىالسلرة

.غذةفىأرضقطعةحبسناظرعليبنمحمد

دونالانكورمننريتهوعلىنفسهعلىسالوقحسنبنعلىالدينشهاب"الأميروقف

طاحونةمنحصةم1541هـ/489سنةأوقفالشريفهَالحرمعلىالانقراضوبعد؟الإناث

ربيصة.نهرعلىبمزرعة

ا!صى:والمسجدالصحرةطئالأوقاف

فىالقدسحكامصميعمنالاهتماممنبكثيرا+هصىوالمسجدالصخرةحظيتولقد

والشير.والترهيمالإنشاءإلىالأوقافإيقافمنالمختلفةالعصور
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والمدارسوالخانقاواتالزوايافأقيمت؟النفوسشخاصةمكانةللمسجدينوكان

القراَنعةقراعلىالأوقافتوقفوكانت،وتجديديهماتعميرهماعلىالاتفاقوتمبجوارهم

وصوفية.وفقراهءوقراوالأئمةالخطباءهنأمرهمامتوليوعلى،بهما

الهباتمنمجموعةتضموهىالماليةالصر-منجزًالعثمانىالعصرفىيرسلوكان

تضمنتولقدالديثيةالأماكنإلىالقالرينالأشخاسمنعد!يقدمهاالروميةبالصرةتعرف

ا+هصى.المسجدفىوالأئمةخطباًإليالسيداتإحدىمنماليةهبةالصرة

مكتبةمنأخذهاالتىالكريمالقرأنمنبنسخالشريفالحرمالدينصلاحمدوقد

فىالكتبخزانةذلكعلىتشهد؟الآنإلىمحفوظةالنسخهذهبعضيزالولا؟دمشق

ففيها،المعروفةكنوزمنتحوأيهلماالشامبلادفىالمكتباتأهممنتعدالتىا+هصىالمسجد

الرسول.بنتبنالحسنبنالحسنبنمحمدكتبهعليهكتبكوفىبخطقديممصحفنصف

المقدسةالكتبأمانةباسمتعرفالشريفالحرموظانفمنوظيفةهناككانتولقد

عنالذىالقضاةلقاضىإشارة)63(رقموثيقةب3مقدسمةوثائقفىوردولقد؟الصخرة

تعودوالوثيقةمالىمبلغلهاويخصصبالوراثةغالبَاالوظيفةوكانتالمدرسينمناثنين

موجودةكانتالوظيفةأنالمذكدومنعثمانىأربعةمرتبلهاخصصحيثالعثمانىللعصر

بالوراههّ.أفرادويتولاهاالسابقةالفتراتفى

المدرسةوقففناظرالشريفةالصخرةبمسجدالقرأنقراعةأوقافهيضمنالبعضوكان

ذكرتعددولقد،كتخدالبهراما!لشرفةبالصخرةالشريفةالبردةقرامةطلببالقدسالمنجكية

البخارىللحليثقارئمناللهعبد!يئمصدالمرحوموقفنىبالصضرةالخاصةا!ظائف

.وخادموهفرقجرءوقاركلأ

عليهاالبناءتمقدكانوإنعليهاهـموقفهالصخرةتخصوأراضىأوقافهناككانتولقد

وعلي؟جدرانهخلفالحدانيتمنكثيروكانالتحاريةالمراكزأحدوهوالقطانينخانمئل

قطعةببناءالمماليكسينوقامالصخررةقبةعلىوقفاالأصلفىوكانمدخلهجانبي

العثمانيينلعصراستمرتولقد؟عافلئاوقنًاوأعلنتالصخرةلقبةهـقفًاكانتالتىالأرض

وإسراجه.اقنديلزيتعلىالبعضأوقفولقد"تجديداتالس!ينأجرىحيث



01،

القنديلإشعالبخصوصالعثماشالعصرفىالقدسقاضىأفندىمصطفىأوقفولقد

وهوعقازاوليسمالأالحالةهذ.فىأوقف،المتهدمالمسجدوسورالحوانطوبناءالمسجدفى

فىيرتبطلماالأقصىالمسجدفىوأسراجهالقنديلولزيتالقبةلتعميرأسديةقرمثئاستين

الملائكةتزللمسراخاالمقدسبيتفىأسرجمنشريفلحديثاستناذاثوابمننظره

إليهفيلهديائيهأنيستطعلممن"الشريفوالحديث،،السراجذلكضومهماداملهتستغفر

."قناديلهفىيسرجزيئا

وترجعوثائقفىبالقدسالشريفالحرمخدامباسمالقدسفىجوالهناككانتوقد

الاستيلاررحاولقدالعشراتأمراءأحدمسعردالدينسعدالأهيروكانمهـ/0710131لمام

لصالحه.عليها

الملكعبد"عهدمنذعليهالأوقافوإقامةالمسجدبصيانةالمسلمينحكامقامالبدايةومنذ

!يذكر.الأيوبىالعصرإلىوالظاهركالحاكمالفاطميونثمكالمأمونالعباسيينإلى"الأموى

ولقد!الرلرالإثرمنهتصدعهاورممواالأقصىالمسجدوسعواالفاطمينأنخسروناصر

البرأعمالعلىالبراقجدارأمامالواقعةالمساحةاللينصلاحأخىبنالأفضلالملكأوقف

أبوالصوفىالإمامزا!يةعلىالجدارسماحةعلىالتىالمغاربهَحارةحبسكما،والخير

مابيبرسالظاهرجددالمماليكعصروفى.منهمالمنقطعينوإعالةالمغربزوارلإيواءمدين

القرىبعضوأوقفخانًاوأنشأدذخرفتهاالصخرةقبةجددكماالصحرةمسجدمنتهدم

المسجد.مصالحعلىريعهامنلينفق

اهتمولقدالشريفينالحرمنأوقافعلىق!ونبنمحمدالناصرالسلطانأوقفكذلك

مهـ/412101لأاللهدينلإعرازفالظاهر.العصورمختلففىبتعميرهاوالسلاطينالخلفاً

فعمرها.الأقصىالمسجدبقيةيؤذىكادعهدهفىزلزالوحدثللقدسسوربناءفىشرع

قبةجددكماالصخرةمسجدهنتهدممابيبرسالظاهرجددالمماليكعصروفى

المسجدمصالحعليرتبهاعلىلينفقالقرىبعضوأوقف؟خانَاوأنشأوزخرفتهاالسلسلة

.عامكل

الكبيرالمحرابيمينإلىكانوشباكاا+هصىبالمسجدبابفتحمحمدالناصرعهدوش

الصهتينعليالتىالقناطروعمرتالصخرةوقبةالأقصىالمسجدفيهتهذيبوجود!يساره

منذالقبليالسوروممرالأنبياءشرفويابحطهبابهقابل،الصخرةبصحنالشماليتين

داود.محراب
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ومسجدالمطهرةمنالقائمالسبيلوأنشأالأهصىالمسحدعمرجقمقالظاهرعهدفى

.قايتباى()بسبيلحديئاوالمعروفالصخرة

بذلكسلاطنيهمواهتمبالقدسالعثمانيونواهتمالغربيةالقناطرشعبانالأشرفو!ثمر

.الحرموجدرانالصخرةقبةوعمروالسبيلالسورالقانونىسليمانفعمر

وربماحاوحهعن)حاوحةمررعةأوقفبالصخرةالقرأنقرامةعلىمزهرابنوقف

علىالانقراضوبعدالعزيزمحبدالشلئعلىأوقفم(7911هـ/)495سنة؟(الخواجة

حرابقريةكذلكالشريفاقدستابعحرابقريةأوقفا+فصىوالمسجدالشرينةالصخرة

يافا.طريقعلىالوادبابفى

لإمامالوقفثلثمهـ/8750147سنةالأقصىالمسحدوخطيبإمامعلىوقفهـهناك

بنمحمدأوقفكذ&.وأشجاركرومغراسالقدسشمالبالسوادأرضقطعةالمسجد

وحرمالخليلوعلىالحرمينعلىالانقراضوبعدوأحفادهأولاد.علىالدينعلاءبنمحمد

.م11-2535هـ/359958-42القدس

المسعاداتأبوولدىو!طىنفسهطىالصارم،يوفسبنالدينشرف"أوقفهـكذلك

الأقصىوالمسجدوالمدنىالمكىالثلاثالمساجدعلىالانقراضويعدالملوكوسعد

وطاحون.بساتينغراسمهـ/0291514

علىسمتهانقراضبعد.YLj%0%0-/لم?A%صالىمحمدبنمحمدالناصرىوقفكذ!

الربعمصصولوصافىبالصضرةالسبعالقراءعلىربعذلكويقسم.الشريفالقدسحرم

دلمبرسباىتابعبابعلىأسبوعكلفيهويفرقالمقدسبيتحرمفىالبخارىقراتعلى

والخليلاقدسعلىانقراضهموبعد،أولاد.علىوالبقيةالواقفتربةعلىالمَرأنيقرأ

والحرمين.

بعدالرملةتابعسيتانقريةأوقفتالكمشنعلىمصدبنتلفاطمةبالنسبةالأمرنفس

1ملI-AMNالخليلوحرموالصضرةالقدسالحرمينعلىاف!يةانقراض SL.م

لهايقرأونقراءخمسةعلىموقوفمهـ/1397015إلىيرجعالروهيةعانشةوومَف

أراضىغراسيشملالذىإ!قفناظروعلىعليهمالعمارةبعديصرفالشريفةبالصضرة

البقعة.بأرضحكرمأرض



601

الشريفة.الصخرةقبةعلىالموقوفةالجوالىمشكلةهناككانتولقد

مرتبمنسنةالعشرينتتجاوزلمدةتصرفكان!فضيلهجدلجوالىومَفهناك

الأميروقففىالجوالىإدخالالجواكنداربكتمرالدمنسعدالأميروارادالشريفةالصخرة

أشرفولقدالمملكةكافلبكتمروكان،محمدالناصردولةرجالأحدالجوكندارالدينسمِف

07عامفىذللُوكانخراباكاتَأنبعدوتحصينهاالقدسقلعةترميمعلى N/هـ-%Nrولقدم

مجدلجوالىأنإلىتشيربالأولىمرتبطةأخرىوثيقةوهناك.قعزلهالسلطانعلىتآهر

عادتأنهاأىمتمَدمةسنينمدةعنالأقصىوالمسجد،الشريفةالصخرةمرتبفىتصرف

.الصخرةدخلإلى

بنالأفضلالملكأوقفأنسبقحيثالأقصىالمسجدمنأجزاءاغتصاباليهودوحاول

حبمسكما،والخيرالبرأعمالعلىالبراقجدارأمامالواقعةالمساحةالدينصلاحأخى

لإيواء"الغوثهدينأبر"الصوفىالإمامزاويةعلىالجدارساحةعلىالتىالمغاربةحارة

المغاربة.

قنصلطريقعناليهودحاولعشرالتاسعالقرنفىالأجانبالقناصلةنفوذازديادوهع

ولقدمهـ/12559183سنةطىمحمدأيامفىالبراقأمامالزقاقلتبليططلبًاقدمواالإنجليز

فىحقوقم9291فىوادعوام1791البريطانىالاحتلالبعدهذاتكررولقدطلبهمرفض

طلبهم.رفضتدرليةلجنةعلىو!رشالبراق

سورمنتهدمتأجزاءتعميربخصوصم3969هـ/5011لعامتعودوثيقةوهناك

أغاوهحمدالقلعةمحافظالترميمأمرد!د!لىعيسىسيدنامهدحائطعندا+هصىالمصجد

سادية.وكلفوالدفتردار

معروفغيرويعضهاالأولىالإسلاميةالفتر-منذأوقفتالأنبياءعلىأوقافهناكوكانت

بعدوبعضها،ضريحهولصالحمباشرةالأنبياءقبورعلىبعضهاالأوقافوتنوت.واقفها

وهىإبراهيمالضليلمدينةفىالقبورتلكأشهرفكانالأوقلأفكبقيةالواقفذريةانقضاً

العزشسيد!ناووقفالنبى-رراودتربةوهناكد!لوطوكدنسلىاسحقويعقوبإببراهيمالأنبيا.قبور

ع!.صالحوتربة!إشمويلموسىووقف

سيدناوقفعليوظانفمنهاالأنبياءبرقافهرتبطةلوظانفذكرالوثائقفىوردكذ!

إشموولتربأوعن،أوقافوجابىجامعوإمامومؤذنوشيخناظرالسلامعليهماولوطيونس

عهدفىوظيفةوهناك،وفراشبوابالعزيزبسيدنامرتبطةووظانف،أوقافوهتولىشمخ
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ويذكرالمبكرةالإسديةللفمَرةتعودالأوقافوهذهوالخليلالقدحمطالحرميننظروهىالمماليك

دنل!اتهم!يعقوبوإسحاقإبراهيمالأنبياءقبورعلىأوقفتأوقافهناكأنخسروناصر

أوقافعليهاأوقفتولقدالوافدينللضيوفحجراتالمشهدفىالمقصورةسطحعلىوأن

والزيمَونالخبزوالزائرينالضمِوفيطعمونوأنهمالمقدسلبيتوالتابعةالقرىمنكثيرة

طواليخبزانخادمانوبالمضيفةالدغيقلطحنوالثيرانالبغالتديرهاكثيرةطواحينوهناك

العدسمنوطبفاسشديزارغيفاهناكيصلمن!يعطىواحذامنارغيفهمويزناليوم

يبلغالأيامبعضوفىالرحمنخليلأياممنبقيتعادةوهذهيومكلونبيبًابالزيتالمطبوخ

للضيأفة.نفزاخسممائةالمسافرينعدد

الشرقىالجنوبفىوهىالجنوبناحيةمنالقريةحافةعلىكانالمشهدأن!يضيف

وعرضهنراغاثمانونطولهالمصقولالحجرمنحوائطأربعذىبناءمنيتكونوالمشهد

وبالمقصورةالبناًعرضفىوحجراتمقصورةوبهحوائطهوثمانعشرونوارتفاعهأربعون

القبر،الرجلقامةبارتفاعالمصقولالحجرمنوكدمارأسهاثيرانبهاجميلةمحاريب

وأرضأذرععشروبينهما،الس!عليهازوجتهقبروالاخرإبراهيمبنإسحققبرالأيمن

ولتدحسنَاالديباجفوقالتىالمغربيةوالحصرالقيمةبالسجاجيدمزينةوجدرانهالمشهدهذا

اشتريتولقدمصرالسلطانتابعوهوالحيويفىأميرأرسلهاقيلمحلاهحصيزاهناكرأبَ

الثمنهذابلغتلمااالديىالدميباجمنكانتولو،المفربىالذهبمندينازابثلائينمصرمن

القبلةأمامنجدالمشهدوسطإلىالمقصورةمنالسائريخرجوحينقطمكانفىمثلهاأرولم

ولكنحولهالطوافيستطيعلاأخرداخلهوهنكبيرمشهدوهو،الخليلإبراهيمقبربهالأولى

وجدرانهأرضهكسيتوقدالكبيرالمشهدحوليطوفونوهمالزائرينينزلفيهانوافذأربعله

المصابيحالقناديلمنكثيربهوعلئأذرعطثوارتفاعهالحجرمنوالقبرالديباجمنسسط

القبرينوفيعَلإمإبراهيمذوجسارةقبربهالقبلةيسارعلىالذىالثانىوالمشهدالفضية

المشهدينهذينوبعدوالمسارجالقناديلمنكثيروبهكالدهليزوهومنهمالكلبابعليهممر

التىالمنازلوبعدهمازوجتهقبروالأيسرع!آيعقوبالنبىقبرالأيمنمتجاورانقبران

يعقوببنيوسفقبربهمنحدرالمشهدوخارجقبورستةويهازائريهلضيافةإبراهيماتخذها

)591(.الموتىفيهايدفنكبيرةع!موقرافة



اجتمعبأنهوأفادمهـ/5671171فىالقدسدخلالذىالهروىقالهماذكرالحاشيةرفى

موضعانخسفبلدوينالملكأيامفىمهـ/5139111فىبأنحدثوهالذينالخليلفىبمشالحئ

خيالية.قصةذكرولقدالقبروشوهدالخليلمغارة

المكانهذاوأنبالخليلالأنبياءقبورعلىالموقوفةالأوقافإلىاليهودالرحالةأشارولقد

ألفعشرثة!يوزعونالمكانيوقرونالمسلمينأنفاكدواليودىوالمسيحىالمسلممنيزار

يوزعواويعقوبإبراهيمخاصةويعقوبوإسحقإبراهيملتكريمالفقراءعلىيومكلرغيفأ

فىجامعهناكوكان،الخضارحساءويعقوبطرىغراللحميعطواولإسحقلإبراهيملحم

حريريةسجاجيدالأنبياءقبوروفىكريمةوأحجارذهبيةقناديلوبهإبراهيمقبرمواجهة

الصرفأنويذكرالمسلمينموتىيرقدحيثومنازلأشجاربجانبهوالكهفوقناديلموشاة

الذى،حصرهايصعبوزيتونعنبمزارعويهاالكهفمنقريبةأراضمنالكهفعلى

النبىقبرإلىأشاركذلكالدوكاتهئاتعنيزيددخلها!إنذنويهملغفرانالمسلمونوهبها

)691(.القدسيةهقابرمنمجموعةوبجوارهجزنينفيهالقبلةويرىبرجوعليهزكريا

خاصمكانوإيله،القدسهنأميالستعلىوهوالمسلمونيحترمهداودمدفنأن!ينمكر

لهاوهخصص،مغلقةمقابروترى،راملهمنميلوفصفميلبعدوعلىصمونيلللنبى

الخليلإبراهيمالنبىوجامعالخليلعلىوقفحقولهاالخليلمدينةأنيذكروعوبديا،أوقاف

العرب،الكهفعلىبنىوالجاهع،بالبطاركةالخاصةالكهفبجوارواحدقسمينإلىينقسم

غيرالدخوليستطيعونلاواليهودالعربوأنللصلا-يقدمواملوكهموكلباحتراميعاملون

والشعيروالخبز،الكهفيخصالخليل،النافذةهنمالأيترك!صلاةيأثىمنوكلالبطاركأ

لإبراهيم.تكريئاوذلكوأخرىديانةبينتمييزبلاالنقراءعلىتوزعغيرهاأو

مقبرةويينداودأبوعيسومقبرةأنهقيلكبيركهفالمعاكسةالمنطقةفىجبلقمةوفى

إسحق.بئرالمسلمونيسميهابئرالبطاركةوكهفعيسو

الشريفالحرمبعمار.قامبيبرسالسلطانأنالأخبارمختارفىالمثصورىبيبرسوينكر

الوقفإلىوأعادهافارتجعهاحريقواجهعَ!مالخليلضياعبعضوأن"الصخرةوقبة

)791(.مقطعهاوعوش

بتليقعالذىموسىالنبىمقامعلىم12هـ/س676فىبيبرسالظاهرالملكأوقفولقد

الذيناكوارقبلةالمسجدأصبحالربيعفصلوفى،الأنإلىمكانتهلىصارلصاريحا
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النبى،مقامفىالموجودينالزبداريةعلى!إنفاقالزوارإطعامالوقفيةهنوالهدفيقصدونه

والسبطوالقبضوالاستغكلوالتعميرالبناءمنالمسبلاتهذ.ومهماتالموقوفات!رعاية

الشريفالشيخوكان5الكرام)891(والمدرسينالعلماًوتعيينالتسج!لأمورولضبطوالحفظ

وباقىتلاميذ.لونحنيفةأبوالإمامأنالعسيلىوين!كر99!(الوقف!أمتولىيونساللهعبد

هذاهَرفضالعلماءبقيةكانتلهان2(،)-َعنهرالرحوعأ!قففسخللواقفيبيحالأنمة

عارضالوقفمتولىولكنوقفهإلىدماعالتهاالوقفيةفىالربرلمالسلطانأرادحيثالإجراء

)2ْ1(.الوقففىالرجوعبعدمالمتولىجانبفىالحكموجاءذلك

شنونومتولىالقدسنىالمحكمةأمينالدينجمالالخوجةسطيهوشهدالعقدسجلولقد

والتاحر،.المعلمعلىيطلق"والخوجةمY"1/هـ686ذلكوكانالقدسمحكمةفىالأحكام

الأصلىالوقفكتابيثب!الهجرىالتاسعالقرنأواخرفىالوتتثيدكتابصدرولقد

يثبتونالقضاةأنالعادةوكانتمستمزاكانالوقفأنأىعامماشمنبكثربعدهكتب

سيلةبقريةلاوىللنبىوقفوهناك)2ْ2(،القضيةفىحكمإصدارقبلالأصليةالوقفكت!ب

يوحدلاوا!قفيشوببنلاوىقبربهاونابلسبيسانبينقريةوهىجنينأعمالمنالظهر

فىالمثمانىالعصرفىالسلطانيةالأوقافوزارةأوقافالمستمماةالأوقافمنوهوكتابله

فىالعزيزعبدالمدثوحسنالشمخابنيدثىش!صيتولا.وكانالحميدعبدالسلطانعهد

علىلاوىالنبىهقامحولقريةربمالاوينيةبقرتدكىقريةوهناك8مهـ/13210391ممحا

نسمةألافستةإلييصلم0891عامسكانهاعددوقدرحنينغربجنوبكليو23مسافة

.2(الزوار،ْيلاميهمازالوالضر-الأردنلشرقأصولهمفىمعظمهميعود

الخليلقضاءنعيمبنىقريةباسمالم!وفةبريكغربقريةلوطبقبرخاصةوثيقةوهناك

برقوقبنفرجالناصرالسلطانجلد.ولقدفيهمل!ن!طإنيقال(غار)4علىبنىمسجد

تولىولقدلوطالنبىباسمالمعروفةالقريةعليهووقفالثانىالمملوكىالعصرس!ينمن

)2ْ5(.م(8913-1412امرو/5-108)السلطنةفرجالناصر

المعظموكانيونسالنبىقبرعلىومندنةقبربناءمنهاعديدةأثارلهعيسىالمعظموالملك

وقفهاسكانحنينابيتوقرية،م(هـ1217)615العادلىالملكوفا-بعدبلمشقاستقلقد

يوجدولاموسىالنبىبوقفخاصةووثيقة،الشريفةوالصخرةالخليلسيدناوقفيال!خل

وإسحقأفندىويونساللهنوروهميونساكلمنثلاثةمتولونأسماءوفيهاالواقفاسم



أسماًذكرتولقد،م4017مل11l-Aلأ6الوقفمنويصرفالخاصالسماطعلىللصرف

وقريةالعياضمزرعةملكلتشملهاومزارعللقدستابعةقرىفىموسىالنبىباسمأوقاف

مىالثبىوقفتتبعضياغاهناكأنالوإضحومن.طورزيتاوقريةباهرصوروقريةترمس

تعرفأرضقطعةنابلسفىنمرينوقريةكفرينقريةذكر!عجلونلواءوفىالقرىهذه

علىموقوفةالعزيريةقريةكانتالصبانةوحأكورةنابلسلوقفتابعجراياقريةفىبموسى

2(.)1ْالوقفلمتولىوكيلالسنهابيمصطفىوالشيخالخليلسيدناحرم

ثمنسلهوعلىنفسهعلىيافافىعقاراتالأشرافنقيبالحسينىاللهعبدأوقفكذلك

إشارةفيهاوالوثيمَةود!كانًايائافىمتنو!ثةوأشجاربياراتو!شملموسىالنبىبقامعلى

المدينةبابعندلوقوعهاالبيارةدحرلأنهبالعصابةوجماعتطهوووصفهالعمرظاهرللشيخ

ذلك.بعدإعالغهاتمولكن

ووقفع!دالط!يونس)2ْ7(موسىسيدناهنكلقريةعلىوقفتار-بلاوقفوهناك

حرمالحرمينعلىالانقراضوبعدأولادهطىأوقفعلىعلاًالدينبنمحهدا،لدي!نمحب

.م1هـ/429535الوقفتار-والقدسالخليل

نفسهعلىالدوندارىعائلةمنالدوندارىبنأحمدبنعلىبنمحهودالجمالىوقف

والحرمالنبىصرمعلىوالنصفالظاهريةبجامعالفقراءعلىنصفالانقراضوبعدوأولاده

-ALهـ/908الفليلى l.)802(م

تعنرفإنالخليلسماطمصالحعلىبعدهممنثمونسلهأولادهطىالدكنىالأميروقف

.م01هـ/27902القدسءفقراعلى

مصالحعلىمهـ/7981914فيعباسبابنيعرفالكتانىبنمحمدالدينشمسوقف

فىالستعمَبةفىوسفلىعلويةدارمنازلعليهوأفىثفالرحمنوخليلالشريفينالحرمن

إلىبالإضافةالقدسفىكذU.SLداودسوقخطفىالخليلىبالفندقيعرفوخانالقدس

)902(.حاكورهكرسر،

أولادهعلىثمففسهطيالعالبابىالشهيراللهعبدبنحسنالحاجأوقفالأهرنفس

بعدأوقفهاشرقىرسموقرية!لحيابيتفى!وقفوحصةبغزةمجدلاقريةفىهررعةالذكور

الحرمثمصعَائهأحدعليزادةلعاشقالأمرونفسالخليلأوالنبوىالحرمعلىنريتهنماب

http://al-maktabeh.com



21(سنك)ْبنمصدوص!لىأولادهاعلىالكمشنعلىمحمدبنتفاطمةووقفوالخليلالنبوى

محمدللناصربالنسبةالأمرنفسكذلكالخليلىسيدناوحرمالشريفينالحرمينعلىأوقفتها

والخليل.الحرمينعلىثمعانلتهعلىوالىبابنالمش!رمحمد)بن

عنوكيلأهصطفىالشيخوكانالواقفاسميعرفولاالخليلعلىموقوفةا60ووثيقة

بيتقريةا70وثيقةكذلكالعيزريةقريةدىايراداتمحاصيلجميعفىأغامحمدالوقفمتولى

.والصخرةالخليلوقففىريعهاجعلالواقفلهيا

جبلعلىومقامهبحرفيشتعرفصفدقربقريةفىسبلانالنبىإلىينسبوقفوهناك

وقفياتعلىلاعتدائهمحرفيشفىالدروزضدالمقاممسنولهنمعتمدةشكوىوهناك

شمالصغيرةقريةسبلانقريةأماصفدغربشمالتقعلرزيةقريةوحرفيش)211(،الأنبيا

الوقفيةوحدودالآنالصهاينة!مرهاولقدمسلئا07حوالىم4591سكانهاعددصفد

ووقفالنبىلمقامتابعالعنبوكرم،العنبكرممعزيتونوبهاصفدبدربالشهيرالطريق

وتشمل68الوثيقةوفى،الواقفاسميوجدولادزكريايحيىالنبىتربةهصالحعلىأخر

العدو3ورابعةومريمعزيرعنمنفصلةأوقافذكرتمختلفةوأوقافومساجدزواياأسماء

وصعيس!س!م)212(.

التعليميبما:المو!سمماتطئأوقاف

الأمويمةالظفةوحودمعالأولىالإسعيةالفترةمنذزاهر-علميةحركةالقدسفىقامت

دارمنفرعوهىالعلمدارهناكوكانتعلماؤهاللقدسوكانالفاطميةثمالعباسيةثم

الناصرالسلطانيدهلىلتعاشالعلميةوالنهضةالحركةتلكعادتولقدمصرفىالحكمة

إنشاءتم،الحركةتلكولتديموالفقهاءالعلماءمنألافعشرةوهعهد!لالذىالدينصلاح

واستمرتالقدسأهلمنالقادرينمنوالعديدمأمرائهالسلطانيدعلىالمدارسمنالعديد

والمدارسالمساحدعلىالأوقافدأوقفتوالعثمانينالمماليكعهدفىالنسقبنفسالنهضةتلك

صوفيةحركاتظيرتنمالكالصغارلتعليمم!تبوأثشأتعلميةلساحاتأغلبهاتحولىالمَى

واكلههرياءالأمراءلكبارالخاصةالمقابربعضإنبلوالخنقاواتالمدارسعليهاأوقفتمدة

وفقهاءعلماًلكبارأسماءوظهرتوأوقافمؤ!سساتبهاوملحقعلميةمراكزإلىقحولت

المختلفة.العلميةالمؤمسساتعلىالأوقافبدورهمأوقفواوقضاة



:بالمدارسالمتبعة!التتظيماتالإجراطء

الدخلوتوزىالمدارسإدارةفىالمتبعةللتتظيماتتفصيلئاا!قفوثانقبعضعرضت

ناصربنالحسنمحمدأبىبنالدينحساممدرسةوقفلهاوكنموذجالمطلويةوالعمالة

الوقفعنمسنولناظرهناكيكونأنالعمالةعنفينكرمهـ/389521لعاموهَعودبالقدس

منعدذامعهويحضرالعصرصلاةبعديحضرأنعليهوأناللهكتابليلقنالمدرسةدإهام

القلسمىبالورنخبزرطلمنصرفلهوعينوالخانقاواتوالأربطةبالخ!ىالقاطنينالفقراء

فقراًعشرةعددأنهمذكرالطلبةأويحضرونالنينللمتصوفة!يالنسبةشهركلزيتورطل

واحدلكلالصوفيةمنأنفاروعشرةدرهمهـئلثخبزرطلربعاليومشواحدلكلوأيصرف

تلكعلىزيادةولهافراشوهوللمسجدخادميعنومنهمرطلنصفاليومفىخبزمنهم

ثلائونلهالأيتاملتعليمفقيهمنهموثالثلرهمَاث!ونالشهرشلهبوابوأخرلرهظثدؤن

القبلىالجدارفىبالقبةحالد.المسجدفىمكائالهمخصصبعشرةالأيتامعددوحدددرهئا

علىوكانونصف!راهمسبعشهركلوفىخبزرلحلربعواحدلكلللايتاميصرفوكان

الله.كتابتلقينهمالأيتامفقيه

الشهروفىخبزرطلنصفيومكلشولهحسابهوكتابالوقفمالضبطعليهوالناظر

!يضبالمدرسةيسقىأنوعليهدرهئاثلاثون(لسقاءيحتاحونأى)هـالسقايةدرهضاثحون

ا!تراءو!ايرهم.منبهاهن

الماهلمنجمىعلىأنو!نكرالمدرسةشمخوهودرهممانةعلىأيضئايحصلوالناظر

الفيبة-كاتب-العامل-الشاهد-الصوفية-المدرسةشعخ:وعددهمالمدرسةبوقف

بالمدرسةأسبوعكلمنالجمعةيوميجتمعواأنعليهمكان،المعيد!ين-مؤدبيهم-الأيتام

للواقف.باالحاءويختمونوتباركوالواقعةوياسينالكهفسورة!ي!ئرونالمذكورة

الناظرباببرواقالمغربصلاةبعدليلةكلاللهكمَابيقرأونحفاظأربعةاشترطكذ!

دراهمتسعشهركلفىالقرآنعلىلهم!يصرفوأخيهوزوجاتهطواقفالثواب!يهدون

.والفراشالإقامةفيهاوزاددرهمًا21الباقنوالثحه

تتظيفهاوإعادةمنهاالمستقاةوهىبالمدرسةبالص!يجالاستقاءالبوابعملمنوكان

)313(.والدركا.والمتوضئالمدرسةببابالقناديلوتنوير
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وقففىكماعليهاوالموقوفالعاملةالفئاتنفسنجدالقيمةالمحدودةالأوقاففىوحتى

الرحادارطاحونأوقفحيثقبياتمحلةفىوهكتبهومسجد.قريتهعلىالحسمنىتمسنك

فىيكونأنالواقفشرطحيثالرملةفىالعوجانهرعلىالراكنةوالجداربالواطىالمعروف

،م6913هـلم997سنةواحدمكانفىمجموعةكانتجميغاأنهاويبدووالتكيةوالمسجدتربته

يقرأونمقرناعشروخمسة-النبىحديثيقرأمُحد42ما-فرا!ثئا-وقيمًاوبوائاومؤذن،إمام

والمدينةبمكةالحرمعلىالدخلمنجزءأوقفوكانالقرأنيتعلمونأمامعشرة.القرأن

؟2(.)4لوازههاوسائروتنويرهاتربتهوفرشالذكرسابقعلىيصرفبقىوهاالمنورة

الدينمجدالشيخقامكمابالفعلقانمةهدرسةعلىوقفبإيقافالبعضيقوموأحيانًا

شرفببابالسعيةالمدرسةعلىوقفهمنالمالثبتخصيصالموصلىبكرأبىالملكعبد

لستةالقرآنوتعليمبالتدرشىيقومأنعلىاللهلكتابحافظشمخمَعيينويشمل،الأنبياً

دراهمسبعشهركلالستةمنفردلكلويصرفسنتينلمدةهذهو!يستمرالمدرسةفىأفراد

رجبشهرفىالبخارىصحيحلمحدثويصرفدرهمَا15شهركللشيخهمويصرفوثصف

عنأما.الموصليةالفقراءعلىيصرفوالباقىدرهمًاعشرونشهركلفىورمضانوشعبان

محصدالناصرمماليكمنتنكزالأميرأوقفهاالتىالتنكزيةالمدرسةمثالفخيرالمدارستنظيم

حديثودارمدرسة:رئيسيةأقسامث!هتضمكانتوالتىمدرسةمنمكونًاالمكاقوكان

وكانت،الطهارة-والغربىالقبلىالحمامان-النساءرباط-المسجد-للصوفيةورباط

برسمبيتاعشرأحدالأسفلالجزءفى(غرفةغالئا)بيئاوعشريناثنينإلىمقسمةالمدرسة

غرفة،عشرإحدىالأعلىالجزءفىوالباقىالمدرسةبواببرسمغرفةمنهمالفقهاًالحنفية

شرقىومراقدمنافعذاتطبقةالمدرسةظهروعلىخاصبابغرفةولكلالصوفيةبرسم

.خاص)315(مرتفقولهاوشبابيكالشمالالجهةإلىهطلةطاقاتلهاو!كربى

علىهطلةطاقاتلهاحسنبسقفطبقةالملوىالدورمنغرفتينالمدرسةطهرعلىكذلك

السلممنالمجال!المسجدوإلىذ&إلىويصعدخاصومرتفىومرافقومنافعالقبليةالحهة

سطحه.فىلهاأعدتطرقمنإليهينزلالذىالشتاءهاءيجمعوييرقبووبهاالحبم

وجميع،فيهماإسكانها!قفهذافىالناظريختارهنسكنبرسموالطبقتانوالمدرسة

أما،الوسخقناةتسصقناةإلىمجرىلهاأجريالاستعمالعنالناتجةالقذرةالميا.

داخلإلىالقبةظهروعلىالشريفالحرمسورعلىمبنىفهوقيهالغربىوالشباكالمسجد

.ذكر.المتقدمالحجرالسلممنذلكإلىويصعدحسنابنبعمارةالمعروفالشريفالحرم
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وأنوالصوفيةوالمحدثينفقهاًالحنفيةمنيكونأنللفقهاءبالنسبةالواقفشرودعنأما

يذكر،ملازمَاالنعمانحنيفةأبىالدينسراجالإمامبمذهبعالمًااللهلكتابحافطايكون

الخمسللصلاواتإمائايكونوأنالدروسفكرفىالعادةجارىعلىبالمدرسةالدرس

رهضانشهرليالىفىالتراو-وصلاةالمذكورالمدرسةمنالقبلىالإيوانهوالذىبالمسجد

فىعندهيستعرضوأنالمسلمينكافةمنإليهالمشارالمسجدإلىيحضرممنسنةكلفى

إلىبالإضافةالدروسذكرأيامفىذلككلالعصرصلاةبعدذلكمكلريفعلالمدرسلرس

منهمويكنوهبتدئونمتوسطونمنتهونطبقاتطث!يرتبونوهنتفعًافقيفاعشرخمسة

وملازمةوالدرسالمدرسةهذهحضورمنهمواحدكلوعلىمتزوجينأشخاصخمسة

ترتيبهحينمنسنينأريععليهمنهممضتومنالعادةجارىعلىفيهاوالمبيتبهاالاشتغال

يستبدلالفقهعليهويظهرحنيفةأبوالإماممذهبفىكتابحفظيكملولمالمذكورةبالمدرسة

الأعزبويقدمالقدسأهلمنالفقيهعلىالغريبالفقيهو!قدم،غير.الوقفهذاعلىالناظر

والمتفقهينوالفقهاًوالمعيدالمدرسمنأجمعينالمذكو!!هؤلاءوعليهنهمالمتونجعلى

منجزفاثلاثينمنجز4منهمواحدكليقرأطأالقبلىالإيوانفىالدروسلتذكرالاجتماع

الكتابوخاتمةوالمعونتينالإخلاصسورةبقرا!قرأتهمويختمواالشريفةالربمةفىكتاب

الملكالسلطانلمولاناذلكعقبالمدرسيدعوثمالبقرةفيهاتذكرالتىالسورةوأوانلالعزيز

نأالمذكورينالجماعةمنواحدكلشرطومنمحمدالفتحأبىوالدينالدنياتاصرالناصر

ا!قفهذافىافاظريعينهممنالفقهاءغيبةوتضبط"والصلاحوالدينالخيرأهلهنيكون

للصوفيةوبالنسبةغيبتهمدةوجرايتهجامكيتهمننقصشرعىلعذرمنهمغابومنلذلك

طباخًامأخرخالمًامنهمواحديكونصوفئاعشروخمسةجميعهمالمشيخةفىالمرتبالشمئ

علىالمبنىالعلوىالمسجدقىالمثسسطلرعقبليومكلصبيحةيجتمعواأنأجمعل!وعليهم

)216(.الشريفةالربعةفىاللهكتابمنتيسرمامنهمواحدكلويقرأالمذكورالقبوظهر

التىالطازيةالمدرسهَوهىالهامةالمدارسإحدىفىالعاملينلعددإحصاءجرىولقد

هـودار763سنةالقدسىفىالسلسلةبابقربطازالدينسيفالمملوكىالأميرأنشأها

استمرتولقدطابقينمنمولفةوهى،اليومإلىقانمةتزاللاأنهاالعسيلىويذكرالمدرسة

وكان،مهـ/0181527العاملينوأعدادأوقافها!يعحصرتمولقدالعثمانىالعصرإلى

1هـ/089واحدةسنةعنأوقافهاغكلمحصولى oVYسليمانية،فضيةقطعة929001كانم
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الأيامبمكتبويتعلميقيمكان،موظفاعشرةاتثىسنةنفسفىالمدرسةفيالعاملينعدد

كانطالئا16الفقهاًالطلابعدد،قارئا24المدرسةوفى،أيتامعشرةللمدرسةالتابع

لصفد.التابعةالمنيةالقريةوجامعجوكندارجامعالمدرسةأوقاففىجاريا

الدينصلاحالسلطانأنشأهاالتىالأسباطببابالصلاحيةالمدرسةالمدارسأشهرومن

مريمأمحنةقبرفيهاأنويقال"حنةبقبرتعرفاوومزمنمنكنيسةأنهاالوثيقةوتذكر

وكانم'1'11ههـ/مهعامفىوقفها،الشائعةالأقوالمنأنهالغالبوفىالسلامعليها

عينالسلطانأنالمدرسةعنالحنبلىالدينهجيرويذكرالشافعيةالسنةمشالئأحديتولاها

)217(،المحملاحيةالمدرسةوهىحناكنيسةمنهاشترىثمالشريفبالقدسالمالبيتوكيل

عشراقاسعالقرنإلىالمسلمينحوزةفىالعثمانىالعصرإلىالمدرسةهذهظلتوقد

إليالفرنسيونوأعطاهاالقرمحرببعدللفرنسيينالاثراكعنهافتنازلالميلادى

ولماالصلاحيةباسمكليةالائراكوأعادها41111إكليركيةمدرسةفاتخنوهاالفرنسيسكان

.للفرنسيس!نأرجعوهاالإنكليزيدفىالقدسسقطت

ونيقة"العثمانىللعصرتعودقريةوهىسلوانقريةمنهاعديدةأوقافعليهاأوقفتولقد

الرسوم"وبادهواورسوههاالقريةعشرأقإلىتشيرمقدسيةوثانقمجموعةمن401

لواءأميرخاصفىجاريةكانت،،إلخوالغراماتالتسميلرسوممكلالمتفرقةوالضرانب

وكانوالوالىللسلطانتدفعالتىالإيراداتمنجزءكانتالضرانبوهذهالشريفالقدس

A(.)21كسلوانبكاملهاموقوفةالقريةكانتإذاحتىالوقفمالعشرأيضًالهؤلاء

الشافعيةالص!يةبالمدرسةالقدسومفتىناظررفعهاالعثمانىللعصرتعودوثيقةوهناك

الأحمديةالمدرسةدلىالقدسيةبالد!يارالحنفيةالسادةمفتىأفندىالرحيمعبدالشئعلى

011 4 %.%- a/2916هـ - NIATالسلطانقبلمنالجارىالوقفهالعلىخلاففىم

منالمرروإنبهاالنابعالماءيسقيهوهاأراضيهاسلوانقريةجممعوتسجيلالدينصلاح

الأحمديةالمدرسةإلىسارذلكأنين!كر،السابقالوقفجهأمنيتحصلماالعلياالسلطة

ماعلىيتعدىأنالكريمعبدللسيديحوزولالقريةلفلاحىيتعرضالرحيمعبدالسيدوان

ياسر.الشيخالصلاحيةالملرسةمتولىوعدىالفدحينعدىطدبدهوديسالسدطانحعده

أفندىمحمدبرالقدسقاضىالدينصلاحوقففىتدخلكانتديسأبوقريةفإنكذلك

المحصول.نصفعلىحصولهمقابلللوقفمقطوعمبلغدفع



169

وتذكرالدينصلاحالملكبنالحسنعلىالديننورالأفضلوقفوهى:امضليةالمدرسلإ

بالقدسالمالكيةفقهاءعلىالأفضلالملكوقفهاالمغادبةبحا:قديئاتعرفكانتأنهاالوثيقة

وكانلىاناثهمذكورهمأجناسهماختلافعلىالمغاريةطانفةعلىالمغاربةحارةأيضَاووقف

الوقفحصركتابلهايوحدد!لممضافاتهمنالقسىوكان،دمشقعلىسلطنتهحينالوقف

الواقف.وفاةبعدالشريفالشرعصكاملدىهضمونهوثبتجهةلكل

هـ/061العادلالسلطانابنعبسىالمعظمالملكإلىننسب:المصمببمامالمدرس!

التاسعفيوقفهاتار-الدويداريةببابالمعروفالأنبياءشرفبابمقابلوهىم)9!2(،1213

بهاتعليهاأوقفتأنهالدينمجيرويذكرم9039هـ/656سنةالأولىجمادىهنوالعشرين

ولاتزالهـهلئاإقطاعَاالناسبائدىعصر.فىوصارغالبهاأخذوقدوقرىمزارعكثيرة

المجاهدين.طرشمنالشمالىالجانبعلىقانمةالحديثالعصرفياَثارها

الدينفارسالأميرواتقهاالساهرةبابمنمقربةعليالزاهرةبابفى:.الميموفيةالمدومم!

Nهـ/395الدينصلاحالملكخازندارالقصرىاللهعبدبنميمونسعيدأبو Z11أوقفم

محيرهـينكرم1585هـ/1t'9الوقفتحديدهـهَا!-دجنبيتوقرية،الزاهرةبابفىبيوت

إلىوظلتفاخدرةمنهاجانبواتخذاندثرتوثد،عصرهفىنظاملهايبقىلمأنهالدين

شريفقدسهـصموهام(2918هـ/0133)ا+مراكلهعمرهاعشرالتاسعالقرنأواخر

بيتأبناءمنالكنيربهاوتعلمالمأهونالعباسىالخليفةإلىنسبةالماموفيةخطأوسميت

لإإ:2)ْالمقدس

أوقفالشريفباقدصمدرستهعلىم7571356هـ/يوسفالناصرالملكاالسلطانوقف

فىول!كاكينحطهبابفىوأخرانالأسباطبابفىوحمامسلوانعينقريةفىأرضقطعة

المفاربةبابفىوبصتانالحطهبابفىوخانا!لسفىمتفرقةوقاعاتولورالعطا،ينسدق

منوعةعقاراتوضملتتنو!تالمدرسةعلىالموقوفةالأملاكأنالواضحوَمنالخليذفىوأرض

خاناتإلىوبساتينأراضفمنالعلمىبالازدهارارتبطتنشطةاقتصاليةحياةيعكسمما

جيدةبدخولالوقفعلىيعودمماتجارينشاططىتدلعطارةودكاكينوأفرانوحمامات

فيها.النشاطازدهارعلىتساعد

بدرالأميروهومؤمسسهاالدينصلاحقادةالهكاريةبعائلةوقفوهى:إلبد!قيالمدرسبما

وهوعيسىالدينشرفابنهأوقفكذلك،القدسفيالبدريةالمدرسةعلىأوقدمحمداللين

http://al-maktabeh.com



ويذكرم1267هـ/666سنةالقدسفىدارعليالصليبيينضدالمجاهدينكبارمنأيضئا

عدةيضمكانالهكارىالدينوبدرعيسىوقفأنالقدسمحكمةسجلاتمن68التسجيل

زاويةومناللؤلؤ!ةمنباقربمرزبانبخطتقعالبدريةوالمدرسةالقدسغربىشمالفىقرى

هـ061الشافعيةفقهاءعلىالدينبدروأوقفها،العربىمحمدالشيختعالىاللهولى

وللمدرسةبالقدمىتربتهإلىوحملم/نابلسمنبالقربالغورفىواستشهد

)221(.الزاهرةبابمحلفىوبيوتالوادحىفىأوقاف

غيربأصولهمشعورهممنهاعديدةلأسبابالمماليكعصرفىبالمدارسالاهتمامواستمر

العلمية.بالحياةبعضهماهتمامإلىبالإضافةحكمهملدعمالعلماًولتقريبالعربية

هـ/666أيدندىالدينعلاءالأميرأنشأهاالمنصورىالرباطتجاه:الأباصيرجالمدرسل!

)222(.بهامدفونوهوم1217

الأميرإلىبنائهاوينسبالمدرسةعلىقايتباىالأشرفالسلطانوقف:الأشرفيةالمدوص!

شرعحيثخشقدمالسلطانأيامفىوالخليلالقدسالشريفينالحرمينناظرالظاهرىحسن

يلبثلمخشقدمالسلطانولكنالمذكورالسلطانبرسمالسلسلةباببجوارمدرسةبناءفى

هـ/719-م1468هـ/)872الحكمقايتباىالأشرفتولىولمامهـ/8721467توفىأن

باسموعرفتإليهتنسبأنوسا"لهقايتباىالسلطانإلىحسنالأميرتقدم4م(6914

،بالقدسمد!ستهعلىقايتباىالسلطانأوقفها-وصوفيةشيخالهاورتبالأشرفيةالمدرسة

08الشريفالقدسإلىقايتباىالأشرفالملكحضرثم A-أربعسئةفىكانفلماتعجبهفلم

حجرفىالابتدأءفكانعمانرمنإليهايضافبماوتوسيعهالهدمهاخاصكيةجهزوثمانون

الرصاصظاهرهاعلىهـوعمل785شعبانعشررابعفىالآنالموجودةالمدرسةأساس

علىالسلطانوقفهاالتىوالصجة)223(.الدينمحيرذكركماالأهصىالمسجدبظاهرالمحكم

الحادىفىمورخهمه7رقمتحتبالقاهرةالأوقافوزارةبأرشيفمحفوظةبالقدسمدرسته

اللطيفعبدررأبنشرهاوقاموثمانمانةوثمانونإحدىسنةشوالشهرمنوالعشرين

عليهاالسلطانأوقفولقدم1472/*مصبتار-للوقفمقدسيةوثيقةوهناك،إبراهيم

قريةة"غؤعجلانأخصاص،عفابيت،النجدط!مرجولسبربرقرى،القرىمنالكثير

خانوحوانيتوخانالمزارعمنوعددعديد-أخرىوقرىالقاضىسكرية)224(،جليدة

وتتوعهاوخمسينثحهبلغتالتىالأوقافحبمومنالتركمانوسوقوطواحينغزةبظاهر
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وللسلطانعليهالموقوفةالتعليميةالأنشطةحبمعلىيدلمماكبيزاكانالوقفدخلأنيتضح

وقطعةخبزوفرنقرىعليهأوهَفم9142/*مصالوضهوتار-وجامعهمدرستهعلىوقف

)225(.رقيةبابوقعرفالآنالسكىبأرضتعرفأرض

اللوثدارى،بابالمسجدبابتسمىالتيوهىالأنبياءشرقبباب:الللاولاريةالدرسة

واقفهامأنوسمكانوهوالصالحينبدارتعرفأنهالواقفهاالمنسوبا!قفكتابفىلردوقد

الصالحىالد!يداراللهعبدبنسنجرموسىأبوالدينعلمالمجاهدالغازىالكبيرالأمير

.م6912هـ/616وقفهاوتار-م6912هـ/596عمارتهاالنجمى

.L4tأمرأنشأهاالتىالمدارسأشهرومن Iتنكزالأميرواقفهاالتنكزيةالمدرسةليك

انفقالمؤرخونذكركمامئلهاالمدارسفىليس!يمةمدرسةوهىالشامنانبالناصرى

المسجدفىمأترولواقفهابالمسجدالغريبةالأروقةعلىوهىالسلسلةباببخطوهىعليها

هـ/728الأقصىالجاهعفى3المحرابعندالمسجدقبلةفىالذىالرخامهنهاكئيرةوعمائر

والحمامانالقطانينسوقأنشأوكذل،والأقصىالصخرةبينالرخامالدكةوعملم1327

بقلعةتنكزوتوفىم1338هـ/972تاريخهاالمدرسةبابوعلى،والخانفيهالكائنان

نقلهوكانالستينجاوزوقدبدمشقتربتهإلىنقلثمبالإسكندريةودفنسمموهًاالإسكندرية

رنيسسكنهاشرعيةهحكمةمدرستهصارتاقركىالعهدوفىم7441343هـ/بدمشق

الإسلاهى.المجلس

بنمحمدالناصرسلطنةفىبناؤهاوكانالجوكندارملكالحاجعمرها:.الملكيةالمالوسة

الرواقفوقالقبلىحائطهافىهكتوبوسبعمانةوأربعينإحدىسنةمحرمهستهلفيق!ون

الناصرىثمقلطقالسيفىبنتملكزوجتههنفإنهالوقفأماالأقصىبالمسجدالشمالى

مالها.منعمرهازوجهاأنوالظاهرم1344هـ/745رتفهاوتأد5

)226(.الموصلىالدينفخرالخواجاالأنبياءواتفهاشرقبباب:الموصليةالمدرس!

بيبرسالدينركنالأميرأنشأهاالغربهنالحرممنمائتىبعدعلى:المعيبماالمدوسإ

.م(7013هـ/)707الصالحىالجالق

هـ/683مولدهغرةنائبالجاولىسنجرالدينعلمالأميرواقفها:البرليبماالمدرسة

وقدAV4-oتوفىالشافعيةطبقاتفىوترجمتهمصنفانولهالعلمأهلهنوكانم1284
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الهكارىالكردىدرياسىالشيخبهاأفتىوممنالقدسلنوابسكئاذلكبعدالمدرسةصارت

مدرسةواتخنوهاالإسدسالمجلسم)227(0291عامتتبعوأصبحتمعممَدًاصالخاوكان

العربى.الجيشكتانبفىالسالسصةللكتيبةهقزااتخذتأم489حربوفى

الصبيبيةثانبمحمدالدينناصربن!ىالد!نعلا+الأميرواقفها:.الصب!بيةالمالرسبما

.أم604/.ور9المدرسةبهاو!ثمرالقدسنيابةولى

نانباللهعبدبنهلكقطلوالأميرابنالبكىفادسالأميرواقفها:.الفا!صيهالمدرسة

المسجدبداخلالفارسيةإليهالمنسوبوهوغزةونانبوالجبليةالساحليةبالأعمالالسلطنة

علىمنجكالأميرووقف،م1354هـ/755وتاريخهاطولكرمقريةمنحصةأوقفالأقصى

أرخىحمامهـأوقف077لعام!يعودالواقفلأولادالمدرسةمصروفهنوالفانضمدرسته

صفد.فيقريةفىوحكر،قاعةلهبالوكالةتعرفوحوانيتصفدفىوبناء

التاسعالقرنفىالازدهارمندرجةبلغتالرهلةمدارسأشهر:الضاصكيل!والمدرسة

الهجرى.

الرومبناءمنكنيسةوكانتالشمالجهةمناليونسيةبجوار:.البهاركسيهالمدرسه

اليونسيةللزا!يةجعلوالثانىالجهاركسيةللمدرسةجعلا!ولنصفينإلىمَنقسم

هـ/197توفىبرقوقالظاهرأميرالخليلىجهاركعسالأميرواقفهاإلينسبةوالحهاركسية

.م13هه

سفرىالحاجةالستواقفتهاالتشتمريةمنبالقربالناكلربباب:.الب!ر!يةالمدرسبماوقد

يومفىوقفهاتاد-بالباوردىوالدهاالمعروفمحمودبنبكرأبىالدينشرفابنةخاتون

)228(.م8/1366*هـالأحد

3*هـطازالأميرأوتجفهاالغربناحيةمنالأقصىالمسجدبحوارتقع:.ا!اؤيهالمدرسلأ

رلقدالطا!يةالتربةعليهايطلقوالبعضمدرصةاسمعليهاالدينمجيرأطلقولقدم1362لم

داودبضطاقرقشندىاَلمنكئرهمالشافعيةمنجماعةبهادرسولقدبالتعليماشتهرت

هداية.ألالآنبهاويسكنالسلسلةبابمنباقرب

بيدمركان)الحديدببابمA.13هـ/078الضامنانببيدمربناها:.الضبايهالمالرس!

البناءوفرغم1375هـ/7يسفىحسينبنشعبانالأشرفسلطنةفىدمشقلنيابةمتولئا
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موظفىوكبارالأثرياءمنالعديدهناكقطباكلمنجماعةويسكنها،لأم937هـ/781

الأسماًمنكثيركلهرتولقدالتعليميةالعمليةلتنشيطالأوقافzA,,وقفأقاموااللولة

.المدارسلنلككمدرسين

منكلىالدينسيفالأميرأنشأهاالسلسلةبجوارالسكينةبابشمال:االلديبماالمدرسة

)932(،م0138هـ/782توفىحلبنائب

منالدويداريةالمدرسةبجواروهىالمعظميةتجا.الأنبياءشرقبباب:الس!ميهالمدوسه

الدينمجيرببلعولمالسعىإسماعيلالفداأبوالدينمجدالخواجةالشملاهـ!فهاجهة

بينالعلاقاتفىلبلوهاسيًامفصئاشغلوقد23(م)ْ%rA.هـ/07سنةوقفهاوتمعلى

الأيلخانية.والممل!مصر

بنمحمدالدينوجيهالشمئوقفالفوانمةبابعندالمولهبخدرجالوبيهيهالمدوممه

.م)231(1071013هـ/الحنبلىالنجاابنأسعدبنعئمان

المدرسةشلئال!وىالد!ينشمسالإسلامشئأنشلماالحرمشمال:الباسطيهالمدرمتي

وعزيزالجيوشناظرالدهشقىخليلبنالباسطعبدالال!ينزينالتاضىعمرهاالصصية

م)232(.0143هـ/834المملكة

كانالعلمأهلمنرجلوأقفهاالغوانمةقبرعندالوحيهيةمنبالقرب:.المحدئيهالمدرسل!

هـ/762وقفهاتاريخالأردبيلىالعجمىالعزيزعبدمحمدأبوالدينعزواسمهمحدلا

الاثمهابى.ألمنهاجزءفىالان!يقيمم1ث.

المتوصلالسلمهنإليهايصعدالشمالىالرواقعلىالمسجدداخل:.أسو!ي!المدوس!

محمدافاصرىبنأحمدالدينشهابانشأهاالتىوهىالأسباطبابمنارةإلىمنه

لهاوكتبالثمانمانةتجلأقبغامملوكهيدعلىبرقوقالظاهرالملكزهنفيالظاهرىالطولونى

I/مرو27)الإنشاءزهنكتاب Yr),.%.)

مزهربنبكرأبوالزينىوقفهاالجوهريةالمدرسةتحاهالحديدبباب:.المزهرمةالم!صه

ساحوربيتقريأفىعليهاأوقفالشعبانىاكلالأنفيهايسكنمLA-1/مرو5الأنصارى

للقدسى.التابعةالوادى
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الخودجكىأنشأهاالقطانينببابالذىالإيوانفوقالحرمغربى:اكهينيةالمدرسبما

1مههـ/6الزمردخانبنمحمدالشمسى"تاجر" LANعفيفى.آليسكنهام

الناصرأمراًالملكمنالسيفىتشتمرالأميروقفهاالناظربباب:التمثشمريةالمدرسبما

م.هـ/9751357سنةقلاوونمحمدبنحسن

هـ/784سنةالعلائى!شتمرالأميربناهاالسلسلةبابطريقفى:الطشتمريةوالمدرسلأ

TWAT.

سنةبالخاصكيةالأنتعرفالرملةهدينةفىومجد.مدرستهعلى:يلبما!أميكمالوممه

.شرفليروقريةنابلستبعقاقونمزرعةأوقفم1358ولهـ/.

قطعةعليهاوأوقفمحمدالدين!ثسىأوقفها:مذةلواءالصالصيةئئعهراينمدرشبما

سهفا.لأ3أوقف،عسقلانفىوالبريكيةبالديويةتعرفأرض

بالنسبةبالوقفخاصةشروطبوضعقام:.بالقدسالناصرىالدينحساممدوممة

لسنةوتعودالعاملينوعددبهاالمرتبطةوالأعمالبهاالقاطنونوالأيتاموالفقراءللسرسين

.غرسعليهاأوقفم1531هـ/138

إلىمنهالموصلالسلممنإليهايصعدالشرقجهةمنالطولونيةهقابل:.الفئويةالم!سه

وجعلهاذكرهاالمتقدممدرستهمععمرهاالطولونىالدينشهابإنشاءمنوهىالأسباطباب

قراءلهاوقفالناصرالملكلولدهالأمروألبرقوقالظاهرالملكتوفىفلمابرقوقالظاهرللملك

برقوقالظاهرالملكابنةسارةخوندأختهتوفيتولما،تعرفمعالملهاوجعلنظامهاوأقام

يكنلمفرجالناصرالملكقوفىلماثمبهادفنتم1412/مرو15فىالشامنانبنوروزروجة

الروهىالفنرىبنشا.محمدلهيقالالروممنرجلوفاتهبعدفاشتراهاوقفكتابلها

الذكر.المتقدمالطولونىابنمنشأهاولدباعهاوالذىالفنريةوسميتإليهونسبتووقفها

علىالناظرببابواحدةالحسنيةباسممدرستينالدينمجيرأورد:الصسئيبماالمدرسه

السلطةونائبالشريفينالحرمينناظرالكشكيلىحسنالأميرأوقفهاالدينعلاءرباط

37/1مروفىبالقدس Errلهايطلعلمأنهالدينهجيرويفكرالأسباطبابعلىوالثانيةم

منوأنهالطواشىالحسينىشاهينوقفأنهاأخبرتولكنأمرهايتحققولموقفكتابعلى

النظامفىالمدارسحكملهايكندلمم0136ولهـلم2المتوفىحسنالناصرالملكلرلة



ديعهايزتىا+هصىالمسجدجملةمنوهىللسكنتتخذفترةصارتوإنما)+2(،والشعائر

منلجماعةالزمنمعوانتقلتإبرامهقبلتوفىواقفهاأنوالظاهر،وقفهلجهة

النصالكا)234(.

البصيرالدينعلاءربا!فوقالحرمغربالناظربباب:الأخرىالحسفيبماوالمدرسة

م37/1433مورالقدسفىالسلطةوناثبالجهةناظرالكشكيلىحسنالأميرمنشأها

)235(.البديرىاَلالآنيسكنها

نأبعددلغادربنمحمدالدينناصرالأميرأوقفهاالمسجدبداخل:الفالري!المدرسه

عصرفىوثبتمالهمنمحضرفكتبوقفكتاببهايوجدولم،خاتونمصرذوجتهعمرتها

هـ/836فىبرسباىالأشرفالملكسلطنةفى!يناؤهام1914هـ/897الدينمجير

عنتنازلبالعيزراوىالمعروفخليلالشحخ301217/مهسنة54رقموثيقةiفى

بقريةوالجامعإبراهيمالشئبجامعالمعروفحتينابيتبقريةجاهععنوالنظرالإشراف

علاربقريةوالجامعمحمدالشيخجاهعحوسانبقريةالجامعالأحمديةبجامعالمعروففاعدر

نوبةبيتبقريةوالجامعحسنالشعخبمقامعريكعينوقريةالحورانىأحمدبالشمخا!لعروف

الشيخلولديهذلككلعنتنازلالعمرىالجامعيالوبقريةوالجامعالطرفينىبجامعالمعروف

خليل.والشئإبراهيم

المعروفةغزةمدينةفىبناءوأرضالخانعليهاأوقفثمتمرقوعللقبناء:الملكهالملوسة

والمخازنالشرقجهةهنالمذكورللخانالملاصقالصمبعالحوانيتوجميع،الحبالينبخان

.غزةبمدلِنةللواقفالمعروفةالأربع

اللههبةالمعلمبنالكريمعبدالدينكريمالصاحبواقفهاحطةبباب:.الكرشيهالمدرسبما

r/هـ718وقفهوتارلئالمصريةبالديارالشريفةالخواصناظرمكناسبن \\'A236(.م(

م775/1313!الرباطبالقدسورباطهزاولحته"غازىلولؤالبدرى":.االولو!هالمدوسه

قريةأوقفالشمالجهةهنعلاًادينحمامبجوارمرزبانبخطم9137هـ/781والملرسة

)237(.سالدبيت

هـ/077الأسعردىالغنىعبدالدينمجدالرقيقتاجربثاهر:الأسعرديهالمدرسبما

ArlAالأقصى.المسجدباسمللكتبدارأصبحتم
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شاهأصفهانواسمهاالرومكبارمنامرأةأوقفتهاالمتوضطبباب:المثمافيهالمدرسبما

بقريةودقنت،روم04تاريخهاوعليهاو!فيرهاالرومببلادئوقافولهاغانموتدعى!خأتون

إلائصى.المسحدلسورمجاورة

ونساءرجالأقامهاالمدارسمنالعديدوأقيمتالعثمانىالعصرالأمرقىاستمرولقد

!ولة.

المعروفالأنباءببابالمش!رالمشجدبابقربالواقعةبالقدسالكاننة:الأمينيلأالمدرسة

.ام7مههـ/3039العرب!ينبمدرسة

م.هـلم41249178وثيقةالص!ىأفندىمصطفىالسيدالإمام:القالري!المدرسبما

الوقفية.الوثانقمنعددفىذكرهاورد:.الحمرامدرسة

شاملةهـثيقةوهناكالقانونىسليمانالسلطانوقفيةالرملةبمدينة:.الضاصكِ!المدرسه

وتشملالمثمأشالمصرفىأىعشرالسالسىالمَرنأواخرفىالمدارسبأسماءقائمزتن!كر

لتسجيلالحديدالتأرسهوبعضهافىالتار-وغالئاالوقفيةوتار-بياالعاملينوظائف

)338(.الوقفية

النحوية-المدرسة-الأرغونيةالمدرسة-الميمونيةالمدرسة-الفارسيةيلى:كماوالمدارس

المدرسة-الخاتونيأالمدرسة-الكريميةالمدرصمة-المنكزيةالمدرسة-الطيلونيةالمد!سة

الحديثدارمدرسة-المنجكيةالمدرسة-السديةالمدرسة-الرمينيةالممرسة-الطواشية

الفضريةالمدرسة-الكامليةالمدرسة-الفنريةالمدرسة-الملكيةالمدرسة-اط!يةالمدرسة-

المدرسة-الجوهريةالمدر!بمة-الزهريةالمدرسة-القادريةالمدرسة-الأهضيةالمدرسة-

المدرسة-الحنفيةالمعظميةالملرسمِة-الماورديةالمدرسة-الأمينيةالمد!سة-الحسنية

بغامنكلىمدرسة-اللؤلؤيةالمالرسةالصراحيفالمدوسة-الطشتمريةالمدوسة-الظامرية

والمدرساالوصوهريةالمدرسة-القايتبانيةالمدرسأ-المثمانيةالهدوسة-""البلدية

الجركسية.

طبيعةتوضحالمدارسبعض!لىهرتبةالعثمانىالعصرفىوظانفأسماءوردتولقد

.المدارستلكفىالأعمال

التالية:الوظائفالمدارسوقففىووجدت



متولى--جابى-قراَنقرئ-شئونصفناظرنصف-مدرس:اقا!سيهالمدوسبما

كاتب.-بواب

بلاوشعخ-ناظر-مشهدإمام-ناظرنائب-متولى-مدرس2:الميموفيةالمدرسبما

.قرأنقارئ-جابىووقفكاتب-مدرس-فقيه-موذن-بواب-تعيين

.أشخاصعلىمتولى-ناظر-مدرسةالأر!نيهالمدرسة

اللولحك.الدينبدرالمدرس:الئحويل!المدرم!ة

قارئإهام-بواب-مدرس-فاظرنصف-بالاشتراكهتوليان:الضاتوفيةالمدرس!

بخال!.

.وبوابمدرس:الكريميةالمدرسة

.قرأنقارئ-عاملوفرانثىوشمخناظر:السديبماالملرسة

مشد-معيد-فراش-شغال-مدرسةإمام-مدرسةعامل-ناظر:المئيكهالطرسبما

ملرسة.ليوان

وشمخناظر-حديثسامع-بواب-حديثوقاثمدرسةشمخ:الحميثدارعهاذ

.جزًقال!

فقيه--وفراشبواب-مدرسةقيم-دلى-مدرسةمدَرمس:اسان!قيالمددسهبهاذ

المدرسة.إمام-ومؤذنشاهد

.القرآنمنأجزاءقرأء-كاتب-حديثقارئ:المايهالمالوسه

دلى.تاظر:اكامليهالمدرسة

مدرسة.مدرس:ال!ئريةالمدرسه

المساجدوجلتالمدارسجانبوإلىمالفقهاءالعلماءكباررسLLIبهذهودرسأفتيولقد

ودرستعليميةمراكرإلىتحولفببضهاالتعليمكمراكزواتضذتعليهاالأوقافإيقافتمالتى

العصر.فقهاءكباربه

المسحد:

مارديرعن!يفصلهبالقدسالسريانحارةمحلةفىالعمرىالجامع:المساجدتلكمن

م.؟991المسحداكتشفولقدأمتارمحهعرضهيتحاونلاضيقطرسللسريانمرقص
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الدينشرفوقففىوهوغرة-الخضرسوقهحلةمسجد-الرملةيلبعاتأميرمسجد

الوقفية،وتار5الشمالمنالمسحدبابفىدكاكينعليهيوقفولقدالوزرابن!كيسىعلى

%t iA'.//k AMl.وشثراسبيتقبوعليهأوقفصواوينمحلةفىصفدفيخفاجةمسجدوقف

كنه.كفرفىأراضهـخراجكنهكفرفىهاراضىخفاجةبأرضمعروفةأرضوقطعة!يتون

عنتفاصيليوجدلاقريةومححمولنقديةأوقفقائمًاولايرألالعزمأبومسجدوقف

.م0013هـ/075إلىويعودالواقف

فىخصصثمنفسهعلىالحسامىيوسفبنأخمدالشهابىبنخليلالفارسىأوقف

عشرخمسةله!يصرفالفجرصلاةعقبالقرأنيقرأرجل!كين5الجديدللجاهعوقفية

عذبماءالفقرأءوثمئعلىت!قفاكهةثمنويصرفدراهمسبعةجمعةليلةكلوفى،لرهمًا

وذهـهتهملأولدهخصصهفضلوما.الجامعبابعلىيسقىدراهمثمانيةشهركلفى

الملينة.لفقراءقمصانبهيشترىوالباقىمكةفقراءعلىمصرفانقرضوافإذاوعتقائه

رببفىالبخارىالحديثيقرألمندمشقبكيلحنطةغرأئرعشرصرفال!سامىمقبل

ستينشهركلفىو!صرفصفدبجامعالسنةفىواهمفىخميسكلفى!رمضانوشعبان

م.32/1428مصنريتهعلىفضلومادرهئا

!القبور:المساحدطئأوقاف

الجامعفىوقفالعظيمالقرأنقراتوعلىالماءوسبيلتريتهعلىإلياسبنرمضانوقف

الواقفتربةعلى!قفوقفمنأكئروه!ناكالفراتبسمَانتعرفأرضالكبيرالعمرى

أحمدبنالدينقمرسليمانالشمونوقفكبيرةوموقوفاتمحدودةتيمةبينالموقوفوتراوح

قطعةسلمانتربةهـقفكذ!قريةأوقفأولادهعلىبقىوماتريتهوعلىنفسهعلىالرحىبن

سنة.عينقريةفىأرض

قرىمدةفىأرضم0152هـلم279فىالفدىابنالهدىأبومصدالدينبدرووقف

.كرمو!راسالرملةفىالخلوامَيةسوقثىوحوانيت

ا!قفيةوتاريخاللهرسولصاحبهررةأبوبهالمدفدنالبامععلىالدينسيفوقف

وخارجهنعيمبنىمررعتينمرو/439143و!ددالمجدلتابعيبناقريةفىم0913هـ/397

يبنا.فىأرشوقطعة
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)أرضقطعةجباليةمسجدوقف

وحصةغزةتابعيونسخانفىومزرعةعثمانبناحمداللينشهابالشيخمسجدوقف

الشجاعيةسوقفىودكاكينالقدستابعومزرعةالمنصورةوقريةلاهيابيتقرىومزرعةوقف

علميةحركةبهأنهالأوقافكممنالواضحومنذيتونوحاكورةتركمانمحلةفىو!يوت

.مزدهرة

بالواطىالمعروفالرحاطاحونوتكيهَومسجدهتربتهعلىالحسينىتسشدأوقفولقد

التربةلفرشوأجرة،فراشا،وقيئاوبواثامؤذنًاعليهمأوقفالعوجانهرعلىالراكنهَوالجدار

علىالدينسيفالأميروقفكذلك.القرأنأيتامثحهلَعليمعلىوالإنفاق24(،)ْوتنويرها

12هـ/651لفتابقريةتربتهمصالح OVم.

الأميرواقفهاالمسجدويابالتنكزيةالمدرسةتجا.السلسلةببابالسعديةالتربةوهناك

االمسالجاشنكيراللهعبدبنسنقرالدينبدرالاسفسهارالأميرابنسمعودالالينسعد

م)241(1311هـ/711الوقفتار-ق!ونبنمحمدالناصرالملكلولةبالشامالحاجب

علمية.صلقاتشبهإلىوتتحولمقرئينلهايخصصالمقابروهذ.

هـ/297بنائهامنوانتهىالطازيةالمدرسةمقابلخانبركةالدينحسامالملكتربة

ATAIموته.بعدم

بنبهلواناللينبمالالحاجإلىمنسوثةالغربجهةمنالطازيةبحوأرالكييةوالتربة

صاحببابنالمشهوراللاهجىالكيلانىمحمدالدينمثسسبنقرشا.ابنأن!ثسسالأمير

ويدفعهافضأدرهمألفهانةحالةفلثمنيأخذبأنالد!يننظامالأميرحفيد.أهـصىكيلان

هـ/753شعبانفى،بهويدفنبالقدسكنريةىيعدر.مكاناليبتاعالموصىأخابنإلى

إليها.ونقلصرترلقدم1352

و!طىبالقدستربتهمصالحعلىصيداقلعةنانب!ثصربنالدينعلاءالأميرأوقفكذ!

النصتارى.أوقاففىبستانفراسنريتهأولاد

ححأميرأولادالديندف!الدين-عيلاأوقفهكنهغرفىالقبلىالبامعمصالحعلىوقف

.الحماممبادروبستانكنهكلرقريةفىحمائامحليهأوقفا

فىلكاكنطيهأوقفغزةفىقليمجاهعاسمإلايصللاجامعملىأخروقفوهناك

التبانخانفىالجماليةفىوساقيةوالقطنالعطارينسوقفىولكاكينواللبانالغزلسوق
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ونخيلكرمينونكراسوالمحلاللطيفعبدباسمأوقاففىقاعاتعلىتشتملطويلةوقائمة

صامعكانأنهالموقوفحجممنووأضحقاعتينوأرضوحكرغؤفىأرضوقطعولكاكين

مكانته.ولهكيير

طانفةبهمو!كملأوقافعليهاأوقفالتىالمساجدمنعددهناكالعثمانىالعصروفى

الملرسين.منكبيرة

وأحاجبمعناهاتركيةكلمةوجاويش،جاويشعلىقبرضر-مشاهدعلىالكبيرالمسجد

شخصًا63عددهاا!واوينأصحابمنطائفةاسمسبقفيماوكانت،البابحارس

جاويشرنيسهموكانالرسميةالمواكبطيلعةفى!يسيرونالمحاكمشتىفىيستخدمون

بنبكمحمدابنةالسيدةبناءحنينفىالكبيروالمسجد،الأعظمالصدرلديوانوكيلأ

م.1516هـ/229الأعظمالصدرباشامصطفىلالادند،جا!د!قانصوهالسلطان

صيداإيالةوالىم018هـ/91214محكاوالىباشاأصمدقبرأحمديةنورمسجدكذلك

علىأحمدمهندرهسحدبثىمهـ/13138979عكاعلىنابلمررهبمصاحبط!كامن!كمها

رجبفى!خوقفكتاببموببعليه!أوقفم1786هـلم6911استانبولمسجدطراز

التىالمدرسةوعلىخداههوهشاهراتالمسجدعمارةعلىالإنفاقالغرضم1786اهـ/025

العلومثمأولاً-الدينيةالعلوم!بمنمائةعلىيزيدماعلىوتحوىالمسبدحرمتضم

العربيةالمكتباتإحدىوهىالأحمديةالمكتبةالمسجدويضمباديةالصلقاتمَزالىولاالدنم!ية

)242(.مقابرهمطىرادأف!قفكأد،اليومإلىباقيةهخطوطاتهاوماتزال

نفسهمحلىم1545هـ/529فىالرحمنعبدبنأحمدبناالينقمرسليمانالشعخوقف

لأبنائه.فضلوماتريتهمصالحعلىبعدههنثم

:دالغاهقالاتافمابا.

ناصرذكرهمفقدفناتهم!دتالنينالصوفيةورياطوخانقاواتزواياعلىأوقافهناك

فيالعملونظام.الدينصلاحمعأعدادهمازدالتولكنالفاطمىالمصرفىخسرو

الخانقاهالدينصلاحللناصرأنشافقدالدينصلاحخانقاهفىلهتجسيدَانجدالمحانقاواوَر

مالكطاالشيئطىالتيردوقفهابدارمعروفةوهىالصوثيةالمشايخعلىووقفهاا!ملاحية

لهمرباطاالمنكدرةالداروبكلوالعجمالعربمنوالمحردينالمتأهلين!التابعينلالشباب



نأالمذكورالواقفوشرطالصوفيةمنالبكسايرمنإليهاوالواردينالمقيمينبهاوسكن

مايقرأونيومكلفىبأسرهمالعصرصلاةفىالمذكورالمكانبهذاالصوفيةجماعةيجتمع

أجمعين.وللمسلمينللواقفذلكعقبيد!ثونثمشريفةربعاتفىالعظيمالترأنهنتيسر

لهيكونلمنالنظريفوضأنوله8الشرعىالناطرلشيخهموالأمرالمرجعيكونوأن

المسجدأوالمذكوربالمكانالحمعةيوممنالشمسطلىبعدعليهوإنا!بر!بنالمشيخة

الصوفيةكشمخمنتيسروهاللواقف!كدعونشريفةربعاتويقرؤنالشريفالأقصى

.م9189هـ/585الوقفيةتار-

البطركدارقشملعليهاالموقوفةوالعقاراتالبطردبدارقعرفقبلأالخانقاهوكاضة

حمامأيضئاالموقوفاتضمنومنالبطركباسطبليعرفكبيروقبوول!يروفرنوعلاحون

بركةبينالواصلهَوالقناة"ماملاوبركةالبطركوبركةالمجاورةوالحوانيتوالقبورالبطرك

الشماليةالجورةبأرضيعرفماالغربإلىالسورخارجوفى"البطركبركةإلي.ماملا

الأوقافوتفحميلللبقعةمص!رتانأرضوقطعتاالقدسبظاهرالبقعةوأرضالجنوبيةوالحورة

مقلسمية.وثانقفىورد

قبوتشملالجديدللتسجيلوفئاوالأوقافم1/فىالتسجيلأعيدولقد

النصاهـنىبيدحاكورة-االدهىحصربي!حاكورة-صاكورةبيتاليهودبحارةطاصون

بالإضافةالحمامتجاهالمتاملأالضرابدور-التركحماملبركةمحاورةحاكورة-الكرجى

وثيقةقلاوونالمنصورزهنالدينعلمبنطيمىأنشأالخانقاهفىالموجودالمسجدمحرابإلى

مقلسمية.1دا3

بابمحلةفىوقريةكارمعينقريةالمغاربةراو!ةعلىالدينصلاحالناصروأوقف

بمارةطاحونقبوبابفىبيوتعليهاأوقفأم541هـ/489الخانقاهوقفوتكدالسلسلة

حاكورةالنصال!6ويحار.االاليىخضربيدحاكورةالحصفىبكرأبوبيدحاكورةاليهود

.خرابودارالحمامتجاهالخرابدورالتبركحماملبركةمحاورة

وهىالاستباردارألافرنحذهنفىوكانت"الصصىالبيمارستانبحوار:الدركا.ذا!ية

القدسنوابلإقامةتتخذقاليمًاوكانتبعضهاتهدممنارةوعليهاقسطنطنأمهينهمن

صاحبأيوببنبكرأبىعادلالملكالسلطانابنغاتالدينشهابالمظفرالملكواقفها

.م1216هـ/613ميافارقين
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ضر-علىوالميتالمالحالبحربغربأرسوتأرضفىالبندقدارىبيبرسالظاهروأوقف

عليهأوقفم1343هـ/744توفىيعقوببنيوسفبنمحمدبنعليمبنعلىالحليلالسيد

الثابتا!طحنسبهالأولياًالمش!رينوهنولهافاقيساهـهةبينأرسوفساحلالحرمقرية

بشاطئعليلبنعلىالسيدوضر5الظاهروالمثاقيالمشهدرةالكراماتصاحببا!معليل

حفظهفىالنواصهلكوأهلمنارةوفيهمأثورعظيممشهدوعليهأرسوفبساحلالمالحالبحر

بنعلىقريةعلىأيضئاإينالأوقفولقد.بيبرسالظاهرفترةفىم1343هـ/744وتوفى

مقامهالناسويسمىوقريبةبعيدةجدمنالناستآهيهالصيفزهنفىسنةكلوفى،عليم

)243(.وقفةظةهنالناسويطعمبالحرم

داربقربهعالمهامندارو!طوهاالمنجكيةالمدرسةتحاهالناظرببابالوفائيةالزاوية

معاوأية.داربقربوهى5لهالسكنهمالوفاأبيببنىعرفتثمالهائمالدهررشهابالشئ

اشتهرتوقدالرومبناءمنكنيسةوكانتالقلعةمنبالقرب:الوجمىيعقوبالشلئزاو!ة

بالقدسالعلولأحدالبفدادىالله!كبدالشعئابنإدينشسىبزاويةاللينمحدأيامفى

وتدثمت.سكنةكانت

طانفةبهانزلثمالوفانيةللفقراءوكانصَقديمةوهىالأسباطباببظاهر:الهنودروهلأ

م14مه/مرو49الزاويةشئعلىمنبكالسيفىوهىالأهراءأصو)وقفبهمفعرفتالهنود

قرا!ةوعليهمبالزلويةالفقراءطىبعدهمومنالذكورمننسلهوعلىالبدرىأحمدالشمخ

)244(.المسلمفىلحاكمفمالأولادمنللارشدالوتفونظارةالقرأن

قبوفىميدانفىزلويتهعلىمزهربئهحمدبكرءبوننسهطىزاويةأوقفمنوهناك

صفد.قبنفىتابعم!دلقريةوعنالشامدورمنالحصى

الشيخمنهمبماعةتبوروبهاىيمةوهىالأندقإبراهيمالشعئإليتتسبالأندقزا!ية

.م1378هـلم078ونوفىإبرأهيمالشمخبنإسحاق

والوقفقراَنقراءأنصارعلىلوقفكلوصلى5بكوأبىبنالملكعبدالديغمجدشئوقف

درهم01يصرف-القرأنيلقنهمأنفاررستةللكتابحافطشمخأنفارسبمةعلىهوقوت

وشعباندجبفىالبخارىيقرأللمحدثدرهئا02ودرهم507إلىبالإضافةللشمئ

إذاإلاالأنثيينمئلالذكرالواقفنرههعلىوالثلثانالوقفئلثوهىالفقراءعلىثمورمضان



والباقىالبيمارسمَانوضعفاءومدرستهنريتهجها!عدةعلىأوقفهوالوقفمتروجةغيركانت

وأراضالتنوعراسبالقدسالبطيخحيفاقريةأوقف،بالقدسالسديةالزاو!ةهصالحعلي

.القدسفىالصدمية

الصالحالشمخوأوقفهاا!رادبحارةقديماتعرفالشريفبحارة:ا!واهميهيرلويه

/w1o'القدسالمجادرأحمدالدينذخربنى!ربالدينحكلبنمحددالدينشمس

iOrol.

.للقدستابعةساوربيتقربم*13هـ/5*بالقدسورباطهغاتلولوو!زا!يةوقف

المصمودىالمفريىالنبىعبدبناللهبنعمرالشئوقفحارتهمبأعلاوهىا!لفاربةفى!ية

)1345.الشامحوشمحندبماملالل!نم3013هـ/307ستةالفقراًعلىماوقفهاصرها

عشرةعددهموبلغالأيتامعلىليصرفبالقدسالباسطعبداقامها:الاصطي!!ضائقا.

العربىوالخطالثرأنالأيتامليتعلمدرهئاخمسونهـلمؤدبيهمدرهم15منهملكلأيتام

فقراءوطىوالسقايةالخانقا-مصالحعلىييقىومادرهئاثحونكسوةلهم!يصرف

القدس.تابعباهرصورقريةفىأيتامعشرةعلىأوقفالخانقاةوقفالمسلمين

منوكانالبصمىأحمدللشمخنسبتهاقديمةوهىجهةمنالقدسبظاهر:البدمىلم!

الزواياطىالإيقاففىالنساءسماهمتكذلك.ارواريقصد.هشهو!بهاوقبر.الصالحين

بالزاهـيةزاويتهاسميتممرو/791914القازانيةمحمدبنصَخاتونأو!ولهىفالسيدة

القدمى.تاببمال!ملببطنقعرفوالأنالحملظهرمنطقةفىالخاتونية

رريماالخانقاةاسميحددد!لمبالقدسالخانقاةمصالحعلىالرماصأ!ئقباىبوهرف

بالقدستقررمقريةقرىأربعفىوأوقفم9431/مص43يعودوتاد-(لاألوجمفباسمهكالت

.fk%943لمه!43القاقونفىكرمطولوقريةغر"كوفيةوقريةغرذيتوني!رقرمة

الدينتاجالسيدبناللينشهابالسيدعلىبالشامالنانبسيباىوقف:ا!فاهي!ف

الرفاعيةفقراءعلىبعدهمثمونريتهمأولاد.علىثمحياتهأيامبمفرد.الرفاعىالحسينى

عتقاءمنه!بدومنونريتهمالواقفأولادعلىتعن!رفإنالطابفةقريةفىبالزاوطالمقيمى

هـ/939وسحلتم0152هـ/169الوقفيةوتار-الحرمينطىالانقراض!يعدالواقف

%r ovf.
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قطيشانالدينسيفالأميرواقفهاحطةبابسو!قةعندمنهابالقرب:الشي!نيةالرا!يلأ

!لد.بعدهومنلنفسهنظرهاوحعلبالقلسىبجواركانتدهشقحلقةرحالمنمحمدبنطى

م)246(.9135ثيهـ/1وقفها،الواقفلولدنسبةبالشيخونيةفسميتشيخون

سلكننساءهناكأنأىالنساورباطمدرستهعلىم9132.*هـ/دكقالأميرهـيك

جوارفىودكاكنقبنيهعينقريةعنصغيرةمحاكرةحمامعليهاوأوقفالصوفيةطررش

،الحماممنبالقربحكرخانالرباططهرمحاكرومدرسةودكاكين،القطانفىوسوقالمدرسة

بالصرةخاصةوثيقةفىكذلكالقطانينفىحمامشريفةأبوابنداربجوارقبانمحصولسكن

قاسم.رباطنساءجماعةإلىأشيرم0175هـ/5012بتار-والمصريةالروهية

المهمازىالدينكمالللشئشسوكةالغرببهةمنالمعظميةمنبالترب:المهما!يهالذأوية

وقفأنهاعلىيشهدق!ونبنمصدالناصرابنإسماعيلالصالحالملكمنمربععلىووقع

منرجلوبهام4urfهـ/745القدسعملمنالقيامبتِتريةبهاالمقيمينالمشامئعلى

)247(.المهمازىخضرالشمخاسمهنريته

وقدم%A-//YAY%A'%الشريفالتدسنىالرباطعلىالمعالىب!ونابكاال!ملطاندوق

قررهةنابلسفىطيبةقريةوقفببستانالم!وفغزةغربىفيزيتونبستانالرباطعلىأوقف

دهمرو،أبىقريةمرههَقريأعطاقرية"صببنتابعراسوقريةهغارةوقرياعصفورلير

منازلشملأنهأىأخرىوقرىنسيبةوأمهكريمابنبيتدويكبنالدينمبدسكنبيت

بستانقربمنصورىللرباطضماَخرووقفو!نرسأرضوحكروخانوطاحونو!أحكار

الصوفية.منكبير-أعداديضمكانيبدوأنهوالأحكارالقرىمجموعومنالكبرى

وش!مه،المنصورىالرباطمدرسةفىالنرولالناصرإبراهيميسمىرحلطلبوثيقةوفى

عدداالشريفةبالقدسلساكنهالمبنىبالربكاستكملقديكنلمإنأنهالردهـجاءللقاضى

فمنالواقفلشروطوقفاالمدداستكملقدكانوإنالمنكوربالرباطفيستقرفقيفاعشرون

5*هـ5المنكورالرباطفىسكنله!عين!ضهفيستقربعيدةلسكنىتوحهأومنهمتوفى

اقاضىوأهرالمنصورىالرباطمنمرجهعلىللمصولمعدمصدعةطلبوهناك.م8*1

علىيومكلفىخبزرطلعفىولقد،المنصوىالرباطمنمرتبصدقةالطالبمنحبرسوم

فىالوففىباسمهالمذكورالمرتبلهيستقرأنوطىللواهبيدصأنطىالمنصورىالرباط

به.رسملماامحمالأبهيوهرمعروفنلك



N rv

الناصرىزكريابكمحمدأوقفهاالفربجهةمنالباورديةبموار:المحمديهالروليه

م)248(.0135هـ/751

.م(1534هـ/09)4الوقفيةتار-بهالخاصالرباطعلىصوسكانيمحمودوقف

واقفهاالأقصىالمسجدجدارفى)924(المغاربةلجامعمجاورةوهىافخرملأالضانقاه

قبطىأصلهالإسعيةالجوشناظراللهفضلبنمحمداللهعبدأبواللينفخرالقاضى

وتمودورَاوأرضبساتنعليهاوأوقفم3*هـ/،339وتوفىكثيؤأوقافلهوكانتفكسلم

م.7914هـ/309الوقفيةتجديد

نصوعوابنجلبىأحمداقاضىأوقاففىوثيق!نىد!ردالذىاكمعكزيةالمدرص!لدياط

بالقدسبالسلسلةالمعروفالأقصىمحلهفىيقعوكانمهـ/5291545لواءحدسحاكم

دكلاكين.أوقفحيثالأيتامتعليممكتبوعلى

أنشاهالذىالشريفباقدسالكائنوالمكتبالرياطمصالحعلىب!عىبيواموضه

مصطفىبك9ييراممهـ/5391456رمضانشهررابع!لوقفمِةوتاسمالههنوعمر.الواقف

نصفهاضانىدرهمألفخمسينأوقفمكتبةالرياطعلىأوقفولقدالقدمىلواءزعماءمن

المكتبمصالحوعلىبالقسىالماورديةللمدرسةمجاوروهووقفعثمانىألفوعثمرينخمسة

.الأيتاممكتبخانة

لكلمبالغيصرفنالم!ويكنسينظفوالذىوللبواببالمكتبالأطفاللمعلمويصرف

عامرةضيعةالناكلربهيشترىالدخلزادإذالدطماميوخبزالرباطحجرةفىساكلن

وسكقار)،25(.

الماشرف!ر"ثرنالتسىفىالعثماشالحكمرجالاتهنمصطفىبنباويشبيراموكان

وهىأوقافهاعلىالمتودل!نالخاصكيةالتكية.العامرةالعمارةإدارةفيما-تولاهكلىوقد

القدسبيرمسكنوقدالعثماشالعهدوعلوالا!قتن!فىالقسسفىورنيسيةهامةوظيفة

فىالستعقبةأوالتكية!قبةفىوالرياطالتكيةعقبةاليومظاهروضريحهفيهاوتوفى

القلسى.

الفمَراءشئوالناظربالقدسالصوفيةعلىالخددتىالدينملاءأوقف:اورلفافدايبما

بداروتعرفالمولهلرجبأعلامشارقةبمحلةلدارIم1ه\9هـلم259لعامويعود،"الصوفية

قاسم.أبى
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طرابلسفىالموجودةأوقافهمحصولمنسنويَااتجهماشيؤخذالواقفشرطعلىوكناً

علىأحمدسيدأوهَفهالخلوتيةالزاويةعلىعثمانىوقفوهناكالمنكورالبيتعلىتوقفوأن

الشريفالأقصىبالمسجدأجزاءأربعةيقرأالخلوتيةالقراءهنأربعةعلىالوقفالروهى

منواحدلكلأقسامخمسةالوقفناطرويصرفوذريتهولوالديهللواقفالثواب!يهدون

علىالنلظرالخلوتيةالطانفةمنمكانهيلىمنتقريروحققسموللناظرالأربعةالفقراء

البقعةبأرضمحلتينفىغراسوالموقوففالأرشدالأرشدالواقفأحمدسيدىبعدالخلوتية

.القدسظاهر

بكخاصأخوجلبىمحمدوهووقفالخلوتىعلىالشيخعلىاخروقفإليبا!ضافة

ال!ننةالز!يةطىوقفَايكونذ!بعدثمونمريتهأولادهعثلىثمالحلوتىعلىالشيخعلى

الخلواتية،للنقراءذلكربعيصرفالشريفبالقدسبكخاصالأميرإنشاءالمولهدرجبراس

.القدسبظاهرطبالهبأرضوتينعنبغراسوالوقفالخلوتىعليالشمخالناظر

أوقفننساءوهناكصفدفىأوقافعنالقدسظاهرفىمنجكأوقفها:الأدهميهالرإ!ية

.دياطات

الصالحالملكعتقاءمنلامرأتينمنسوبوقفالأوحديةالتربةبجوار:الم!رلىهـمأط

ثيهـ/3ثابتحكرعلىوقفتوقدمارل!مىمنيردلمنيكرنأنوشرطهماردينصاحب

1fk% n.

السعية.المدرسةمصالحعىأوقفالموصلىبكربنالملكبدال!ينمبدالمشعوتد

وريمام9142/م!33بالقدسالكبرىالسلاعيةالزاىيةهصالحعلىرقفهريعلصرفأشار

بأرضومشمشتينو!نراسالبطمخجيعاوقريةبعلينقريةأوقفزا!يةبهاملحقكانالمدرصة

.القدسفىالصدحية

مجموعهاعزةتتبعلاهيابيتقريةفىكنيتهموخمضاوليسسليمالشمونباسملذافىيةوقف

.وأبيارالعصفيةأرضمئلالأماكنعد-أسماًوحددأرضقطعةيشملفدانين

أراضتطعخمسةوتشمل!ةفئسانينطئماللأسخالصالحنأحدطئزا!يبماوقك

.ا!رادحارةفىوييتمجدلاوى!يوسفمجدلاوىحسنباسمتعرفوحكورة

عنهاخرىبيانا!توجدولانبهانالشمخهئلتربتهعلىزا!يةأوقففردمنأكثروهناك

تابعزاويةقريةفىعليهاوأوقفمهـ/529فىغزةفىتربتهمصالحعلىزاو!ةأوقف



3،?

اقدسمنبالغربالمرجمعزاوكةفىالمقيمينللفقراًالأحمديةفخصصهالمرجمعزلو!ةغزة

م.1431ه!/43المرجىأرضنىكرملحيهموأوقف

:الأطفالتطيمه!تب

عشرةعنمسئولالمكتبسهـوكان1غزةفىالقدسىفىالأيتامهكتبعلىمنجكوقف

وهناك771غزةتابعوادىقريةوالصدقةالبرعلىفضلوماكسوتهموعلىالفقراءمنأيتام

الجوهرية.المدرسةومكتب"ولLالطاز3أقربةمكتب

مكتبعلىOA-Y**الشريفالقدسبلواءالحاكمنصوحابنجلبىأحمدالقاضىووقف

المعروفالشريفالأقصىمحلهفىالتتكزيةالمدرسلأرباطمنبالقربوالأيتامالأطفالتعليم

الشريفبالقدسالسلسلةبابفىالكانثةالأربعةالدكاكينعليهاوأوقفبالقدسبالسلسلة

هـ/off'9عئمانئاأربعونالأرضعلىمحلكرةبالقدسالتنكزيةللمدرسةالمحاورة

م)351(.5011

سليمانالسلطانوقفيةالرملةبمدينةالكائنةالخاصكيةبالمدرسةالأطفالتأديبعنوظيفة

القانونىسليمانالسلطانوقفهامزارعقرىأربعأسماءيتضمنتكيةعلىالقانونى

الوقفيةوحررتبالوقفإلحافاسلطانخاصكىتكيةعلىم1-1566هلأهـ/269-7499

هـمررعةكنيسةمررعةأوقرىوهىعامبحوالىسلطانخاصكىوفاةبعدمهـ/6799155

بهامدرستعيينمنم3916هـلم5011وهنا&رفيقة.صيداناحيةشتقعوكلهاصالقية

رسلان.حسينبنأحمدالدينشهاب2!شهيرالصوفىالقرنهذافىمدرسيهاومن

وتكية،العمارةيدقافعلىوهتولئاالعسكريةالإقطاعاىأربابمنزعيمًاوطورغود

لتعليممكتبعلىوقفضمنهامنالقدسعلىأوقافانفسههوأوقفسلطانخاصكى

عددالسحلاتبعضفىكماوالغانقا.والتريةالمكتبفىوكانتربطَعلىرقفكماالأطفال

وثلاثونوسبعةالوقفلإدارةأربعةمنهمالهجرىالعاشرالقرنأواخرفىالعاملينمنكبير

مقابلالوادطريقفىكانأيضئامكتبهل!يماوأوقافهط!غودتربةأماالكريمكلقرآنقارثا

العمود.بابمنالثالمالزأئريمينعلىالنمسادىال!سييس

حيثم1546هـ/539فىجاويشبإيرامخانةمعلمعلىوقفإلىأشير62وثيقةوفى

.(Toy)الكركىالدين!ينبنمحمدبيدملكومعهشجاعبثىميشرعةأوقف
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مقابلليتعلمواأولادهمإليهاالأفراديرسلالتيالمكاتبالأولنوسثينكانتالمكاتبوتلك

المبالغصرفعلىعرةوالفقراءالأيتامتعليمبهدفأنشنتالتىالمكاتبوالأخرىأجر،

صححيكونأنالأطفاللمعلمامكسَراطاتووضعتالسابقةالنصوسفىوردكماالنقدية

وحفظوالضطوالكتابةمةالقراتعليمهمعليهوكانالأولادمعيمَباسطألاوينبغىمتروجًاالعقيدة

بكسوتهموالاهتماملهممبالغصرفوثيقةمنأكئرفىذكرتولقدالأحاديثويعضالقرأن

)253(،وإطعامهم

فىبالتدرشىقامواومدرسينوشيوخبعلماءخاصةوقوائمأسماءتتضمنالوقفوثائق

والقضاءبالفقهمحملتتترددشهيرةعلميةأسماءبينهامنون!دوالمكاتبوالخانقواتالونايا

الحياةفىل!قافالفعالالالوربؤكعدمما.التلرشىجانبإلىالقضاءعلىوالإشرات

برسالتهاالن!شعلىالعلهيةالموسساتمنكثيزاالأوقافساعدتولقدوازدهارهاالعلمية

والمسظ.بهيعملومنوتعهير.البناءوحددتالتعليميةالعمليأأسسالوقفشروطفتضمنت

وففقات،الطلبةحضوروهتابعة،والنفطجية،والسقيا،النظافةعنوالمسئولإدارتهعن

تلرشمهيحبماتفرضأحي!ائابلونفقاتهمرالصوفيةوالفقهاًمالمدرسيندإقامتهمطعامهم

ومكاتبالصغار!ولادمؤدبينهناكوكانوطبيبصيدلبمنفقاتبهاألحقبعضهاوفى

أصاتذةعليهامَداولبكيانهامحتفظةالعصورعبرتالمنشطتلكاستمرترلقدترعاهمليتام

والبعضالأيويىالعصرإلىبعضهمأسماءترجعوعلماءءفقهافهناكصيدينءوفقهاوأعلام

)354(.العثمانيةللفتؤوأخرينالمملوكىلعصر

أسماءوهنالعلميتوارثونعصربمدعصزاأبنانهاأسماًتترددعانلاتأسماءونمد

وأحفاد.الخلوتىاللينعلاءالصوفىوصكائلةالدميرىعائلةالوقفياتفىوردتالتىالعلماء

الطوتى4علىبنومصد+الخلوتىوأحمد،الخلوتىوصالحالخلوتىالله!كبدبنمصد

بنوموسى،عسيلةبنالدينوشصس،اططفأبىبنوأحمد،اللطفأبيبنحسنوالشيخ

الباسطعبدالأسعردىوهائلةدأحفادهممأولادهمعليمىالدينشهابعليمىوعائلةعسيلة

سليمانبنوالشمئحلبىوهحمودجلبىحمزة،جلبىوعائلة8أسعردىوهحمدالأسعردى

.الدالدى

وعائلةالسعودأبوالهدىوأبوالسعودأبىبنالقالرعبدالشمخمنهاالسعودأبووعائلة

دبانى،أحمدشلئبنمصدوالشئالدصانىأحمدالشطخبنيونسالشمخوهنهاالدجانى



!ما

غضيلأبنوهوسىغضيةبنوصالحغضيةبنمحمدالدينشمسومنهاغضيةبنوعانلة

الناصرى.إبراهيمبنمحمدالدينوشمسالناصرمحمدالدينوعلاء

بنالديينعلاءالشئكيكليدىابنالمملوكىالعصرفىالمشهورينالمدارسأسامدةومن

الصلتقاضىالدينشرفبنيحلىوالشئوالثرقشندىجماعةبنالدينومحىخميل

فىيسكنوكانالإمام+اسمبعدفيماعائلتهعلىيطلقوكان!هكاريةاصولههـتربم

1هـ/7701عاممكتبتهووقفالأهيفيةالمدرسة ?o Aمهـ/7691568وفىالعلمطلبةعلىم

الصوفيةكبارجانبإلىالدينوبرهانحماعةبنومحمدجماعةبنهوسىالشئاسملرد

0147/البسطاميةالمدرسةفىيدرسكانالذىالبسطامىالدمىكشمس 75Aقامولقد،م

الثانىالقرنفىالقدسلأهلتراجمبإعدادم2249هـ/1156الحسينىاكلطيفصدحسن

القدسعلماءحرصولقد،الفترةهذ.فىالقدسعلماءعلىالضؤتلقىهـهىالهجرىعشرة

الدهعشرفالشئخلفهااثسبالكتبخاصةبالمحكمهَشرعيةوثيقةففىالكتباقتناءعلى

منكتائا801حوالىخكالقدبسومفتىأوقافهاوناظرالص!ية!مدرسةشيضاوكان

قاضىالدينشرفيحيىللشئبالنسبةالأمرنفسوالتفسيروالفقهاالغةفىا!تبأمهات

!-.الد!ينيةالئقافةهىالغالبةوالئقافةكتائا86وعدهاومكتبتهالصلت

هصر:فىليئيهأماكنهفلصيبماطئكه!

وهؤ!سساتوهقابرهدارسعلىوأمرائهمالمماليكسنقبلمنإيقافهاتمأوقافهناد

وكانواوالشاممصرأريضىعلىتسيطركانتالمملوكيةاقأنحيثمصرقىتعليمية

مصرفىمنشأتهمطىماغراسلأحكارأراضىبايتافالممايلًقامسياسيةوحدةهِشكلون

سنةمصرفيالقصرينبينفىمدرستهعلىجقمقسعيدأبوا!اهرالسلطانفرقف

الفور.فىنمونوقريةدراعهوقريةالخليلتابعسعيرقريةملا؟لأمهـ/7مه

/-AAYrالوقفيةوتار-مصرفىبهالخاصةوالخاتقاهمدرستهعلىشيخالمو!دولوقف

كنانسيدىيسمىرجلعهدةخرابوأرضالعوحانهرعفىطواحنعليها!قفم

م!1527هـ/349الضانىالعصرفىالوقفيةصورةتكيدأعيدولقديعمرهاأقعلىمزهر

414/لمص80ب!ار5مصرفىالجامعوهسدد.خانقا.علىإينالالسملطانووقف oم

علىعليدةأوقافإلىإيقافهببانبللقدستابعةوهىالفضارحبيبقريةيشملالوقفوكان

.(Yea)القدسفىعليمبنتريةوعلىالصخرة
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هـ809الوقفيهَوتارمخمصرفىومسجد.تربتهعلىقنصوةسعيدأبوالظاهرالملكوأوقف

ءايامرامنعددتشبهولقدوالقدسوالرملةغزفىوالقرىالمزارعمنعددأوقفم2015لم

مصر.فىدينيةمؤمسساتعلىأوقافاالقدسفىأوقفواحيثبسلاطينهم

التابعةالكبرىصرفندقريةمصرفىومدرستهتربتهعلىكبيرأميرقورقمازأوقف

.(للرملة)256

مجموعةعليهاالقرأنوقراءبالقاهرةمَربتهعلىالأوحدىاللهعبدبنأقبغاأوقفكذد

لفزةالتابعةحمامةوقريةلعسقلانالتابعةالمجدلكقريةيرىعدفىأسهمَاتشملأوقاف

الحرمينعلىالانقراضوكعدذديتهعلىميراثههنجزءدأوقفللمرجتابعةالشماصيةوقرية

العهدفىم1453هـ/059الوقفكتابوجددام333هـ/734عامفىالإيقافوكان

)257(.الوقفيةاستمرارعلىدطةالعثمانى

طىأوقفالذىالروصمقبلبنمحمدوهوالشامأثريا.منالأزهرعلىأوقفمنوهناك

العلمطلبةعلىوالثلثالنبويةاالشريفةالححرةخدامعلىالثلثمنهاوالصدقةالبرجهات

المعروفالرواقعلىالواردينالعلمطلبةعلىوالثلثالأزهرالصامعإلىبمصرالواردين

حانونبيتقريةأوقفم5191هـ/169يرجعالوقفيةوتارىغزةفى"ابؤرمتبل"باسمه

.لغزةاقابعة

ريعهالأنحنينابيصَفىأراضىتشملوأنها،أوقافإلىالوثانقأحدفىالإشارةوجرت

المصريين.أوقافوالنصفالنبوىالحرمعلىوالربعوالصخرةالخليلوقففى

هباتتتضمنالتىالروميةالصرةمعالمصريةالصرةإلىالإشارةجرتالمقابلوفى

.الشامفىومو!سساتلأماكن
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الخاتمه

فلسطين:!ىوالأرضالأوقاف

الموقوفةالهمتلكاتمنمختلفةنوعياتشملتوالتىالسابقةالوقفيةالوثانقوامَعهن

4مزارع"أسبلة،حماماتأقبية،هخازن،طواحين،دكاكين،عقاراتومرارع)راضى

نفس،الأوقافدائرةفىدخلتبكملها!وهناك،وتينوزيتونكروممنمنوعةبساتين

فمااقتصادىنشاطمنعنهافتجماجانبإلىوالتعليميةالدينيةللمنشأتبالنسبةالأمر

والدكالمجنوالأسواقوالمخازنوالأقبيةوالحماما!كالطواحينإنتاجيةووسائلأدواتمنحوته

حرفيةفناتبهاوارتبطتالاقتصاديةالحياةإنعاشفيساهمتكلهاالمختلفةالأنشطةذات

ارتبطتإسميةبرجدازيةفظهر!الاجتماصالوضععلىهذاوانعكس،وتجارعديدة

معنريتهاعلىالأوقافبإيقافالاجتماعيةوضعيتهااستمرارعلىوحرصتبالأرضبدورها

كماالأجيالتتوارثهعينمجموعهأوغالبيتهكانالذىالمالىرأسأساسفىالتفريطعدم

إلىبأصولهرجعبعضهاأنبلطديلةقرونعبراستمرتالتىالوقفياتمنالعديدفىرأينا

العثمانى.العصرإلىأوقافهأستمرتالذىالصامتبنكعبادةالأوائلالصحابة

وتولتالأوقافبتلكمصالحهاارتبطتمترابطةمقدسيةعافَظهورإليهذاأدىولقد

والخالدىالمحسينىكأسرةاليومإلىبعضهاواستمرطولحلةبقرونوالدينيةالإداريةالمناصب

إلخ...مرادلأل

قرونفيهعاشالذىمجتمعهفىالفردواندماجبالأرضالارتباطمننو!ئاتملكلفالأوقاف

كانتا!يخهاطوالالقدسأرضعلىوالإسصالعربىالتواجدبأناليهوديةالمقولةويدحض

أمرهاجعلوافالأيدبيين.الحاكمةالددلبفىللقدسالإدارىالوضعتغيررغموعلىمحددًا

نيابةتتبعصغيرةولايهَكان!المماليكحكمبدايةوفىأمراًالسلطانأحدهوبواليناط

القلقشندىكانوإنالشامنياباتكسائرنيابةكانتأنهاالمصالربعضذكرتوإندمشق

سبعسنةالأشرفيةالدولةفىنيابتهاستصثتممنوهو،الشريفالقدسنانبأنين!كر

.والقدسوالخليلالحرميننظرإليهامأضيفحسنبنشعباندرلةوسبعمانةوسبعين



0،1

فلسطينكانصَعشروالسابععشرالسادسالقرنينسجلاتوفيالعثمانىالعصروفى

التحاقبعدأىم1537هـ/349التحريرلحفتروفىالشامبولايةملحقةسناجقإليمقسمة

لواءهى:!ثألديةمنتتكونفلسطينأنذكرسنواتبعشرالعثمانيةبالإدارةفلسطين

فىأما،الشامولايةضمنوذلكوعجلونالسلطولواءوصفدنابلسولواًو!كزةالقدس

ألويةخمسةتضمفلسطينأنفنرىم7401-هـ/91568-829ولخلالأجرىالذىالتحرير

السلطنرى62رقمجىكبهكاملمنتصفوفىوعجلونونابلسو!كزةوالقدسصفدألويةهى

مجتمعةألريةخمسهَإلىفلسطينيقسمودفترالشامولايهَقتبعاطريةهذهوأنمغاوعجلون

محتفظةظلتالأوقاففإننطاقهافىيدخلهاوتعديلالإداريةالتقسيماتورغمواحدأنفى

بكيانها.

لسجلاتاستتاذاالعسيلىجميلكامل,.,أمحدهاالتىتلكءسواالوتجفيةالوثاثقواقعوهن

وهخطوطاتلأوراق91ول-7491المكتشفةالشريفالحرملل!ثائقبالقدسالشرعيةالمحاكم

الذىوالإيضاحالتعليقاتبعضهناكبلفقططوثيقةتعرضلاوهى،المقدسةالعائلاتبعض

الإسديةالعربيةالاستمراريةيوكدمماالحاليةالمقلسةالعالختبأصولالواقفينبعضيربط

والثانىوثيقة65الأولالحزءشالعسيلىنشروقد،أيضئاعارفباشامحارففعلهماوهو

.دذكروكمابالأوقافيتعلقمنهاعددوثيقةوخمسونوستمانةوالثالثوثيقةوأربعمانة

كانالقاضىلأنالشرعيةالقدسمحكمةسجلاتمنكبيرًاحيزاتحتلالأوقاففإنالعسيلى

شنونها.كلعلىالأعلىالمشرف

وكشوفوالمدارسوالزواياالمساجدفىالموظفينمنو!كيرهموالنظارالمتينتعيينمئل

عنوإحصائا!السكانعددعنمعلوماتتعطىأنهاإلىبالإضافةوأنفاقهاإيراداتها

موقوفاكانماوخاصة،والدساكروالمزارعالقرىوعن،المامةوالمرافقالأبثيةوعنالمواشى

أسماءنجدكما،المختلفةوأحوالهافيهاوالعاملينحاصلاتهاوعنالجها!منجهةعلى

الأمكأصحابأسماءعنمعلوهات،القضايامنبقضيةعلاقةلهمالن!ينالناسمنالعديد

فيهاكانوماالسكنبيوتأوضاععنومعلوماتهثلاَمباعأومرهونأومؤجرلعقارالمجاورة

.الأوقافوأهميةحجميوضحالعسيلىالدكتور.أوربفمامرافقمن

الإسديةوالثقافةوالفنونللتار-الأبحاثهركزمنالصادرةالوثانقيةالمجمو!كةوفى

والقدسغرةألويةفىفلسطينفىالمسلمينوأمصأوقافول-التىوهىباستانبول

المدرنةالعثمانيةالتحريردفاترمن522رقمالدفترحسبوعجلوننابلس.صفد،الشريف
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والتىلفلسطينالعثمانىالفتحعقب(الميلاررىعشرالسادس)الهجرىالعاشرالقرنفى

وخاصةالمسلمينأوقافعنمعلوماتتشملوهىاستانبولفىالعثمانىبالأرشيفحفظت

الفترةفىالعسيلى0دوثائقتستكملوالتىالعثمانيينعهدوبدايةوالمماليكالأيوييينمحهدفى

نجىالواردوالأملاكالوقفياتبعددبيانىجدرلالتركيةالوثائقمحققوأعدولقد،التالية

كالتالى:وهى523رقمالدفتر

اللواءاسم

لواءغذة

التدصاءلوا

صفدءلوا

نابلسءلوا

عجلونءلوا

المجموع

الوقفياتعدد

09

64

23

233

الأملاكعدد

65

l?

مصادرسكدد

الوقفيات

235

344

174

141

98

مصادرعدد

لأملاكا

01

17

*

801

الأوقاف042-1!يشمل653تحريرلفترفهناكالوحيدالدفترليسهذاكانلهان

شروطها،لونأسماًالوقفياتوأوردبهاالتابعةالأملاك594الشاملولايةالتابعة

أ!يةوأملاكأوقافعلىويحتوىصحيفة133علىويحتوى3fرقمالطابورتحريرول!فتر

33فىفقطالقدسأملاكطىيحتوى342دفترثم،فقطالرملةوقضاءونمزةونابلسصفد

5ووقفية59منهاصحيفة fالقدسأراضىربعحوالىأن522دفترمحققوويرىأهلاك

ومنينشرلموماالعسيلىد،نشرهولماالسابقةالوثائقهجموعواقعمنواعتقدأوقافًاكانت

فىأفاضواوالذيندائرتهانىدخلوهاالقدسفىالأوقافعنالمؤرخينكتاباتفى!ردما

النصف.إلىتصلوريمابكثيرالربعتتعدىأنهاممتلكاتهحجم

وفخلوتيندزيتونكرومو!نراسمرارعذكرلردفقدالزراعيةلدراضىبالنسبةأولاً

أسماءووردت-بساتينإلىأشارتذكرهاتكررالتىتلكولكنأخرىأنواعإلىبالإضافة

أرض.وقطعحكروأراضىخرابأراضىإلىالإشارةوجرىالمزارعلبعضوأسماءلل!ى



NLY

بيت،جالابيتكقريةالقدستتبعقرىالأوقاففيذكرهاتكررالتىالقرىأسماءفمن

قبالة،،ساحوربيت،ماسينبيت،شجاعبنى،نعيمبنى،لحمبيت،تقوع،صفافا

بابمحلةفىقرية،كارمعين،فاعور،سقايةبيت،طيبة،تعمربيت.عناناعجور،

حاصل،،نعمهكفر،لفتا،عمارديار،الفخارجيب"قينيةعين،الكبرىييرة،السلسلة

،مغيرةأبو،طوبىأم،بريكوت،سنيةعين،بتير،السفلىعلار،الفوقاعلار،السددير

ولجة.،النجمة،سارس،ريحا5طورزيتا"بطمئحبعا،عيس!ية،نجم

،بزاخربأ،زيتونبيت،عبدس،كوفية،بربر،الحرالينبيت،داودى:عزةقرىومن

دمرهباسمغزةشمالقريتينوأيوجدالنجددمر،فالوجه،الكبرىدارسبيت،نحلكفر

شراف."الغرداقة"برداغامحرقة(النصيراتقرب-المعادى)المعادجميل،والنجدة

يبنا،،مجدل،قوفابيت،العذار،منصورة،هربيةزاوا؟،البها،ملاقس،عود.،الطيارة

تبعقبلامزرعة،سعير،سرطا،نعليه"نعليا،عنونبيت،الخليلقرى،عرارالنجوى

مرطون.مررعة"الخليل

سافريه،،نعلين،سوسينبيت،الكبرىصرفند(ديماس)ميداس،قطرا:الرملةقرى

فىوهحادلجوياوقرى،طبريةتتبع،فاعورومزرعةوقاناجنجاوقرى،سيتان،شينيل

"صفد".،عطاقرية،تبنين

مزرعة،الجملبطنوهزرعةطبليةكمزرعةالقدستتبعمديدةمزارعأسماءوردولقد

بالسلمة،مَعرفأرضقطعة،كسابيت،ءحموامزرعة،فوكينوادىمزرعة،سعدبنىحارة

كرمغراس،التفاحأرضفىكرمغراس،بمنجبهتعرفأرضقطعة،صرار.أرضقطعة

بزقاقتعرفأرضفىغراس،الجوزةبستان،أديبجنانأرض،زيدبنىحارةأرضفى

.النصارا

سوق،الزيتسوق،الأوقافدانرةفىداخلةكانتمعيمهحرفاتعكسالأماكنوكعض

الحطة،بابأسواقيوهناكالعطارينسوق،الحريريةسوق،القطانينسوق،الطباخين

فىدكاكينإلىأشيرولقد.داودسوق،الفضاريةسوق،الصاغةسوق،الساروحةسوق

العطارينسوق،الشجاعيةسوق،الفنمسوق،غزةوفى،الأوقافضمنالأسواقهذه

.واللبانالغزلوسوق،والقطن

فىدخلتولقدالفربىوالسوق،العنبسوقنابلسوفى،الحلوانيةسوق:الرملةوفى

.الأوقافممتلكاتمنجميعهاوقاعاتوأقبيةوأفراندكاكينالأسواقهذ.
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،البطركوحمام،القطانينوبابالأسباطبابكحمامالحماماتإلىالإشارةجرىكذلك

القطانين.ببابتنكزوحمامىمرزبانخ!فىالدينبدرعلىوحمام

وفى،العنبرىحمام،الزيتونعينقريةوحمامالدوكرىوحمامالجديدحمامصفدوش

الملكة.وحمامكنه!نرحمامنابلسوفىالسويحىوحمامالقديمالحمامغزة

وخان،الفحموخان،المنالقورمان،الحطةوباب،الطواحينوادىكخانوخانات

ببابالقاهرةمنالسلطانلهنقلحيثبيبرسالظاهروخان،للصيارفةمخصصالصرف

والحبالين.،التفاحوحكرالطباعيةخانغزةوفىالقصر

أسماًوردتولقدغزةنىوالرجاالحصرودارالقدسفىالوكالةدارأسماًوردتكذلك

العمود،بابوهحلةالأقصىمحلةمكلالقدسفىمنوعةأوقافعليهاأوقفَعديدةأحياً

العمود،بابحارة،عقبةمحلة،الناظربابمحلهَ،الحطةبابمحلة،القطانينبابمحلة

جسمانية4أرض،راسيةمحلة،الحديدبابمحلة،السلسلةبابمحلة،الظاهرةبابمحلة

الطواحين.وادىخط5داودخط

محلة،المفاربةمحلة،منوعةودينيةجنسيةفناتتخصأحياءأسماءالأوقافحملصَكذلك

سعد(بنحا:)الإفرنححارة،تركمانحارة،ا!رادحارة،الهنودزا!ية،المشارقة

.البطركحمام،اليهودحارة8النصارىحارة

وماالقدسفىعليدةوأحياءوبساتينوكفوروقرىأراضىوشملتتعدد!الأوقاف

النصففىاليهودأعدادزادتركيفالأراضىهذ.ذهبتوأينكيفالسؤالولكنصالرها

عشر.التاسعالقرنمنالثانى

الأسبابمنلعددويرجعبعضهابانحصارتسببتعدةلأمورتعرضتالأوقافأنسنجد

بالنسبةحدثكماوبدضهاالقدسفىالأجنبيةوالجالياتالأجانبالقناصلنفوذكزيادة

للجالياتالعثمانيةالحكومةعنهمتنازلتالذىسلطانوخاصكىالدينصلاحلبيمارستان

وماالفترةتلكخكلالحاكمةالإدارةأوالأوقافتلكإدارةإلىيرجعوبعضهاالأجثبية

وعدمالاضطراباتأوالعمرظاهرحركةبسببسياسىاستقرارعدممنالبلادلهتعرضت

علىالاعتداءديمئلمحليةتمردوحوادثالواهيةالمركزيةوالسلطةالعربانوهشاكلالأمن

لوقفه!دثوماالحسينىأفندىاللهبعبدوالخاصهَالعسيلىأوردهاالتىالوثيقةفىالأوقاف

بيارته.أشجاراجتثتوكيفيافامالينةالعمرظاهراحتلحيثما



،،ا

تلكبينمنالحاكمةالإدارةيدعلىالأوقافأموالواستنزافالضرائبفرضفإنكذلك

الموظفينأحدرتبةرفعبمناسبةأووالىبقدوموالخاصةالقدوميةضرابْمثلالضرانب

جبايةعمليةفيصرف!مصروفاتلتغطيةوضرافب"بهاسىقفتان،تشريفية"العثمانيين

إلىالجزارباشاأحمدأرسلم1917هـ/6012تعودوثيقضوفى"ذخيرة"العاديةالضرائب

بجمعطوقانبكلأسعدأوامرهأرسلالعممبوجهالخليلوسيدناالقدسجبلورعايامشايخ

.")258(رذخايرميرىغرش"وجديدقليممنالأميريةالأموال

تجارفقاممختلفةمجالاتفىوتجبىالمشروعةغيرالضرائبمنالتجارعانىكذلك

لدىللتدخلالهجرىالعاشرالقرنأواسطفىالقدسبقلعةالعسكررسأحدووسطواالقدس

)925(.لهيعطونهأجرهقابلالعارضةالضرائبلإلغاءاستانبولفيالسلطا!

تشملوظينتهوكانتم1777هـ/11?1أواخرفىبشكوىالحرمينناظرتقدمولقد

دونمى"رسمذخاير"الذخايرضريبةبأنوالإبراهيمىالمقدسىالحرمأوقافعلىالإشراف

منكجزءالدولةخزينةمنجبايتهاتم،أملاكهامنالأوقافتجبيهاأنالمفروضمنكانالتى

وقفقرىعلىحقوبغيرتعسفابالتسلطالمحليينالأعيانبعضقيامكذلك،الميرىضرائب

التابعةالقرىأهالىسلباعتادالعلمىسعودىاسمهشخصهناكوأنالحليل

ل!قاف)026(.

وتمالوقفأملاكو!ملىالمقامعلىالدريذاعتداءمنالمقاموخدمحرفيمثىقريةأهلوشكى

القدسأطرا!دةداحىمشايخبينالشاملةالتذمرمنحالةهناكوكانت)261(تحقيق!حراء

بتا!-مرسومففىالأوقافعلىبالسلبانعكستالحاكمةالعثمانيةالإدارةتحا.

والتزامبالطاعةويلزههموالىمنالقدسوأطرافنواحىمشايخإلىإنذارم171هـ/11230

بأشد"عليهميخرجمنسيعاملواوأنهمتهديدهيتضمنالإنذار،الفقعنوالبعد"لسكينة

بخرابأيضًاويهددهموالرملةاللدقرىلمشايخصدرالأمرنفس")262(الحقارةفواع

زيادةالتمردهذارراءأنالواضحمنوكانم1846هـ/1263أيضَاويعودهيارهم

إلىهرسومصدرعامًا)263(بثمانينيقرببمابعدهاتاليةلفترهتعودوثيقةومنكلضرانب

لهجرةبالفلا!حيندفعتقدالضرانبةولوكانتالسنوكةالضرائببتخفيفوقراها!د

وخاصةالقرىهذ.دخلمنكبيزاجز،تمئلالأوقافأراضىأنوخاصةالموقوفة*!اضى

نفسهللوقفتخصصعادةكانتالأشجارمنأوالحقولمنتجبىكانتالتىا!لحاصيلفئ
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الضرانبمنجزءكانتفهذهالأفرادأوالمواشىعلىالمفروضةالضرائبشأنهذاوليس

منالعشريأخذونهؤلاءوكانf(,r)التمارىأواللواءأميرأوالوالىأوللسلطانتدفعالتى

2بكاملهاموقوفةالقريةكانتإذاحتى،الوقفيةأراضى Iفإنالمؤمسساتأحدعلىقيراطًا

الإقطاعنظامبموجبلهاقطعتالذىللموظفيخصصكانالضرانبوهوإيرادهامنجزطً

ئلثحوالىوالضرائبهىتشكلكانتتدفعكانتالتىوالمحاصيلوالإيراداتالعسكرى

أكثروئىالعثمانيةالإدارةيدعلىالأوقافنظاملهتعرضمايوضحوهذا)265(القريةإنتاج

توضح401،501،601،701،801،901وثانق3بالمقدسيةالوثانقمنوثيقةمن

"أىبادهواورسومالقريةعشرأنالصيةالمدرسةوقففىالداخلةكسلوانقرىأنكيف

القدسى،لواءأمررخاصفىجارية،والغراماتالتسجيلرسوممثلالمتفرقةالضرائبرسوم

وطأةتحتالقريةمنللهرباضطرواالشريفةالصخرةعلىالموقوفةلفتاقريةأهالىوأن

سنةالقريةزعيمفاضطرالولجةقريةبالنسبةالأمرنفس،الدفعلتفادىوالمغارمالضرائب

إعما!لأجلالقريةسكانعلىالمفروضةالعوائدمنقسمعنتنازلإلىم0165هـ/0601

عثها.نزحواأنبعدإليهاأهلها!رجوعالقرية

سثكانالتتكزيةالمدرسةعلىوقفاكانتواقىقشِياعين!يةمنأخرىوثيقةفىوكذلك

المقطعينالعثمانيينجندوهمالمَيماريةقام،تيماراكانالباقىالربعوأنللقريةالوقفأرباع

لهم.المخصصالربعمنأكثريأخنونأنهمالوقفمتولىوشكىالوقفمصالحعلىبالاعتداء

السابقةالبراقكمشكلةالقدسأراضىعلىلدشيلاًاليهودسعىوهومهماَخروعامل

زقاقوتبليطلبناءسعيهممنالغوثمدينأبوزا!يةفىا!لغاربةشيخفيهاشكاوالتىالذكر

مناليودبمنعباشالإبراهيمأوامرهأصدرالذىباشا!كلىمحمدإلىشكوىورفعتالبراق

وثائقواقعمنرستمأسدالنصأدردولقد"الشرعبنصوصعملاًالتدسفىالبراقتبليط

.،المصريةالملكيةالمحفوظات

متسلمإلى!ابففىالقدسفىأراضلشراءاليهودلسعىإشارةأخرىوثيقةوفى

القدسمجلسمنواردجرنالطيهوفىبكبحرىاَ!ىأميرمنخطابأغامصطفىالقدس

للزراعةوأراضىأهلاكشراءلهميرخصهليستعلموناليهودطائفةمنطلبيتضمن"

هثالىلهاسبقماهذهبأنالمجلسوردالأغناموبيعوالشراءوالبيعوالزرعبالحرفوالقيام
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أراضىفىيستدعونهماجميعأنفىالمذكورينللمسظئثينمساعدو!كيرالشرعيةبالوجهة

والشراءالبيعتعاطىعداماالشريعةحكميوافقلاتلكفالتماسهمووقفهوميرتهالديارتلك

أعمالهذهبأنالسوقفىأمثالهمحكمالتجارةأنواعمنبلادهممنيجلبونهاالتىبالتجارة

يوافقفلمالأوقافأراضءشراأرالواالوافدينفاليهود،"يمنعهمأحدثمايتعاطونها

.م1837هـ/1253التجارةفىوالشراءالبيعلهمأحلولكنالقدسمجلس

الهجربفيهحرمتقانونًام1مه2هـ/5013عامفىالتركيأالحكوهةأصدرتولقد

الأمريكىالوزيرشتراوسهَدخلبسببفعدلتهعادتأنهاإلا،الأراضىوشراءاليهودية

أشهرثلاثةفيهاوالبقاءفلسطينإلىالدخولحقاليهودومنحت،استانبولفىالمفوض

منقليلغيرعدمدالبلادفدخللورهالعبتالرشوةأنباشاعارفريرى،العبادةبقصد

القدسفىللي!دنرىحتىنهايتهمنيقتربعشرالتاسعالقرنيكادفما5فيهاوبقواالي!د

روسيامن"وهمالسكناج"المقدسيونهسمميهمالإشكنازيملليهودمنهااثنتانكنائسست

دداحدة،والبرتفالأسبانيامنوهماديمللسصوطث"الشرقيةأدلل!باأنحاءوسائرويولونيا

وإيفليينالعموهيةوالمدرسةالأيتامومدرسةالرراعية،الإليانس"فىمدارسوأربع!قرانن

روتشيلد،ومستشفى،طغمستشفىهىمستشفياتوكثللبناتالأخيرةوهذه،روتشعِلد

لحركةوتحولتالصهيونيةللحركةالفعالالدورظهرالفترةتلكوفىمبكورخوليمهـهستشفى

م1491العالميةالحربأ!نتولماالصهيونيةالجمعيةوأنشأوَرم7918هـ/1315سياسية

رفعبمنعأمرفلسطينفىللجيشالأعلىالقاندباشاجمالوأصدرالصهاينةالعثمانمونطرد

)267(.فلسطينفىاليهوليةالمومسساتجمعولغىصهيدنىعلمأى

وسعواكبيرةبأعداددخلوهاالذينالي!دأعدادازديادإلىأدىم1791بلفوروعدصددر

علىعلىمحهدسيطرةعهدفىفشلواالذىالبراقحائطأولهاوفىأرضهاعلىللاممتيلاء

سنةفىاليهودقامفقدالمغاربةحارةفىأمامهالحارةبتبليللهميسمحأنالقسى

جدارأمامالواقعةالساحةأماموالمصابمحالحصربجلبللقدسالإنجليزىللاحتكلواستتادلم

ابراقجدارعلىوأطلتواجليدةحتوفاادعاءيتصلونوكانوااد"لونةالعادةغيرعلىالبراق

جرحىوسقطم2291المسلمونمعهمواشتبك،سليمانهيكلحانطوأنهالمبكىحانطاسم

لجنةباسمعرفتدوليةلجنةلإرسالتسعىم9291الانتدابحكوهةجعلمماالطرفينمن
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كلامنالمستنداتجمعتأنبعدالبراقفىواليهودالعربحقوقفىللتحقيقالدوليةالبراق

يلى:ماإلىوانتهتتقريرهالكتابةاستوكولمإليعادتالطرفين

الحرمساحةمنيتجزألاجزع!يؤلفلكونهالجدارملكيةتعودوحدهمللمسلمين:لاَ

تعودوللمسلمينالأيوبىالدينصلاحأخىابنالأفضلالملكوقفأملاكمنهىالتى

المغربة.بحارةالمعروفةالمحلةوأمامالحائطأمامالكائنالرصيفملكية

والأعيادالسبتأيامفىالتضرعاتلإقامةالغربىالحانطإليالسلوكحريةلليهود:ثانيَا

فقط،الأعيادفىللمتقبلينالكتبفيهاخزانةوضعلهميحقوكماالرسميةالدينية

بعدالمكانفىشىءأىيبقواأنلليهوديجوزولا،التعبدمنالانتهاءبعدوترفع

البوق.فىالنفخولانوعهاكانمهماالخطبإلقاءلهميجوزلاكماالصلاةاثتهاء

!الفرشالمقاعدمكلالحانطهنبالتربوضعهالليهوديحقالتىالأدواتأن:ثالئا

فىلليهودحقأىتعطىأنالأحوالمنحالبأىيجوزلاوالستوروالمصابيح

الحانط.

حقمناليهوديمنعأنشأنهمنماإحداثللمسلمينيحقلاأخرىجهةومن:رابغا

المكانهذافىالعبادة

نأأعصالهمأولوكانم6791سنةالحائطعرضالقراراتبهذ.ضربوااليهودأنإلا

امتدادبحجةالإسديةالأوقافوهبانىعمائرمنكثيزاوهدموابرمتهاالمغاربةحارةأزالوا

بدلاَمترمانةطولهيبلغحتىالجداربتوسيعالآنويقوهونالشماليةالجهةمنالمبكىجدار

فلاينمغ

9عاموفى LA%م6791فىواستكملوهاالمسلمنأوقافعلىاستولواالنكبةوبعدم

)ه!2(.التار-منقرئا14اغتصبوا.واغتصبوها
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الحواثمى

.:التمهيدمص

لأ.8ص"م00791الإسكنصرية.!...داودمدينةأماللهمدينةالقدس:ظاظاص!ن-9

.91ص،المرجعننس:ظاظاحسن-لا

.91ص،المرجعففس:ظاظاحسن-3

القرونمستهلفىواليهوديةالمسيحيةالدينيةالمفاهيمفىانمكستكماالقسس:ْبرافريهوشواع-4

مصالحه.سلمانترحمة"كوهينأمنون)تحريرالمدينةتارىفىدراساتالقدسكتابمنالوسطىْ

.69ص.(0991،التدس

.21ص385ء09915القدسكتاب"العربيةالفترةفىالقدس:دوف،"شلوموحوايتاين-5

.28ص،38ء9901،القدسكلتاب،العربيةاللتر-!ىالقدس:"شلومودرف،جوايتاين-6

.43ص،القدسكتاب،الإ!ملامفىالقدسقدصية:يافهلانروسحواء-7

س"القدهـ+،والاجتماعيةالسياسيةالتفيرات-الحديثةالحقبةفىالقدسمعوز:مرشيه-8

917-185.

.2،02-01ص،)القدس(!شرالتاسعالقرنفىوالجديدبالقديمةالقدس:ارييهبنشواعيهو-9

-1.Israel Pocket Libaray Jerusalem. Israel, .7391 The book Compiled from material

originally published in the Encylopaedia

.ام439،بعرروت"العربيةالأصول:رستمأسد11-

.124الأ23ص،603991القاهر.والشاممصرفىوالمماليكالأيوبيون:عاشدرسعيدلأ-2

عشرالثامنالقرنأواخرفىالقدسفىالأوقافعلىوابعادهاالسياسيةالتفيرات:بيرى!ود!يد13-

.165ص،"الفدس،كناب

1e-125ص295وثيق!3ص،ام989،عمان.تاريخيةمقدسيةوئانق:المسيلىجميلكامل.

.125ص"القدس:"شلومو"حوايتاين5-1

ents-؟6 of the Jewish Pious Foundation from the Cairo*(ول!ه):لم!ه"ء:lك!أ

6791.,idenفسأ.Geniza

.:الأولالقصلهوامكى

القاهؤ،.وثانقيةتاريخيةدراسلأمصرفىالاجتماعيةوالصيا-الأوقاف:امينمحمدمحمد17

.15-16ص،0891

.45ص،م56891الشروقدار:مصرفىالسياسيةالأوقاف:غانمالييوصإبراهيم-18

م،1111القاهرهَ،،العثمانىالعصرفىمصرفىالاقتصاديةوالحيا-الأوقافعلأيفى:محمد91-

.اءا5ص
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-33
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-37

-38

-93
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-41
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.16ص،المرجعنفس:ضيفىمحمد

.IVص،المرجعنفس:غانمبيومىإبراهيم

.هص"المرجعنفس:غانمبيوصإبراهيم

.03ص"المرجعنفس:امنمحمدمحمد

5بفد.سرحانمحمدتحقيق،القاضىأب:الماوردى JI72ص،م791لأ.

.1-2ص،القاهرة:الأوقافأح!مكتاب:،الشيبانىعمروبن)حمدبكرأبو5:الحصاف

.9ص،المصلرنفس:الحصاف

.9ص،المصمرنفس:الحصاف

م.8391،عمان،اجزاءثمةتاريخيةشسيةوثائق:العسيلىجميلكاملد.

اوقاف-استانبولفىالإسد!يةوالثقافةوالفنونللتاريخالأبحاثومركزالإسصالمؤتعرمنظمة

522الدفترحسبعجلون،نابلس،صفدالشريف.والقدسغزةألمجمةفىفلسطينفىالمسلمئأم!

التيمى،اودمحمد.ايشرلىسدتحقيقالهجرىالعاشرالقرنشالملونةالعثمانيةالتحررلتاتر

استانبول.

Adler : Jewish Travellers. "Meshullum ben .R Mcnohen .p ;181 Adler : Jewish

Travellers."Obadiah.ء".228-222 de Bertinoro

المقدمة.فلسط!فىالمسلمئم!lاوقاف

زعامة،يدصكبيرهاعسكريةإقطاعاتهىوتيمارزعامة136ص35-مقلسيةوثائق

تيمار!وصفيرها

الصامت.بنو!باد-الدارىتميمابووقفمثل

الأسرةهذ.)وقافعنالحديثفىأناضتالمقدسية-والوثائقالمسلعينامصأوقافهـئائق

نص.منأكلئرفىوصترد

الأبحاثمركزحققهالذى522سفترلهناكالأوقافعنبياناتعثمانىطابوردفترمنكثرهناك

وهناك،استانبولاالنداءرناسهالمحفوكلاتدارصكيهكاملتصنيفمن262دلتروهناكالعثمانى

.312،206ء342لثتر

0.5-40ص،الحكرزهرةأبومحمدانظركذلك)لأ(حاشية95ص.أمينمحمدمصد

المقسمة.المسلمنامل!وثانق522لفتر

.12ص،القدس:طاطاصسن

.41ص،القدس:لمحاظاصن

.102ص،الإخصااتحاف:(الدين)شسىالممميوطى

.%%ص،الفدس-طاطا!سمن

.491ص،الاخصااتحاف:السيوطى
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.202ص،الاخصااتحاف:السيوطى43-

.302ص،الاخصااتحاف:السيوطى44-

.502ص،الاخصااتحاف:السيوطى45-

LI-34ص.المرجعننس:ظاظاحسن.

.85ص،55صم،52991بيروت،بطوطةابنرحلةالواتى":اللهعبد"أبوبطوطةابن47-

:Adler.؟.48228-22- Obadiah de Bertinoro p

الأموىهالمصرفهايةإلىالإسلامظهدرمنذالشامبلادضالعربيةالقبائل:دسوقىعزبحمهمد94

.601ص.مMA.القاهرة

لأ7.س،المرجعنلس:دسوقىعزبمصد05-

701ص،المرجعنفس:دسوقىعزبمحمد51-

191س.المرجعننس:لهسوقىعزبمحمد52-

116ص،المربمنفس:!سوقىعزبمحمد53-

.7ص،4ب،الشامفتوح:الواقدى54-

mص،المرجعنفس:!سوقىعزبمحمد55-

.75ص،8691،القاهرة.المملوكىالعصر!ىالقدس:السيدعلى56-

.21ص،\ب"البلدانفتو!3:البلاذرى57-

991ص،المرجعننس:دسوقىعذبسد58-

Abba Eb * : Heritage Civilztion and the Jews; Stillman, .N The Jews of Arab - 1o

23..Lands..U.S.A.9791 p

إلاالرشليمتسلملاالمشنافى!ردأنهالذكرالسابقمدينةتارىفىدراسةفىجوايتينيشير06-

طيئا.يمسىملكإلى

1V-ص،والمعالكالمسالك:خرداذبهابن6-؟ VA.

ص.3ب،السيرة:هشامابن62-

،132ص،الخراج:يوسفابو63-

لأ.لأ-0321ص،3ب"الأعشىصبح:القلقشندى!227ص،الأخصااتحفا:السيوطى64-

.41ص.2ب"السلوك:ا!ن!65-

1t-32ص،الأخصااتحفا:السيوطى.

.32ص،الأخصااتحفا:السيوطى67-

36.ص5الأخصااتحفا:السيوطى68-

ملأ.ص،نامةسفر:خسروناصر96-

.63ص،ثامةسغر:خسروناصر07-
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.67ص،فامةسفر:خسروناصر7-لأ

.68ص،نامةسفر:خسررفاصر72-

7.%ص،نامةسفر:خسروناصر73-

.08ص،نامةسفر:خسروناصر74-

Vo-ليلةالدكةإلىدرجاتعلىالنبىصعدحيثالنبىمقامسمىالمقامهذاأننكر:خسروناصر

.الصخرةقبةإلىودخلالمعراج

.67ص،نامةسلر:خسروفاصر76-

.0Toص،م%I'll.بمررت5جبيرابنرحلة:حبيرابنلس-

.025ص،جبيرابنرحلة:جبيرابن78-

.2525-لأ0ص،المصدرنفس:جبيرابن97-

.58ص،بطوطةابنرحلة:بطوطةابن08-

.:الثانئالفصلهوامش

ص0،02ق،عثمانيةوئانق532دفترأومقدسيةوثائقمنوثيقةمنأكثرفىالمفاربةاسمورد81-

VA.

Al-

-83

At-

-84

-86

AV-

هه-

هـ9

-09

-11

-39

Vث9

-49

-59

Vt-

-79

-89

.92ص.2%،مقلسيةوثانق

.49ص2-مموثيف!،522لفتر

.48ص،المصدرنفس:الدينمير

.101ص،*وثيت.3ب،مق!صيةوئانق

.81ص5المصدرنفس:الدينمحير

.792ص،اب،مقدسيةوثانق

.146ص،801وثيقة،3%،مقدسيةوثان!

37.ص،المصدرنفس،الدينمحير

،81ص،41رقمونيت522لئتر

.83صي،56رقموثيق!523لفتر

.81صء38رقم522لهلتر

.36ص.41ق522لفتر

.37ص،103وثيقة2!"مقلسيةوثانق

.941ص.VAAونيف!2ب+مقدسيةول!نق

.39ص،-لأنم522لفتر

.36ص،93-ق522لهفتر

.65ص.46هـثيق!،3-.مقدسيةوثانق
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.إقراتتضموثيقة29ص،2ب،مقدسيةوثانق99-

.201ص،97رقم،مقدسية1-وثانق00

.92ص،القدس:السيدعلى101-

عن،)بفداد(حدادعرراترحمةم11هـ/1165-كي561ء95بنيامينرحلة:أيتطيلىبنيامين201-

.ا-911؟5صفحاتانظروالشامالقدسي!د

لأ.ه015-االعريىالعالمفىاليرد:عطارييدة301-

-184133..aecChelo" p.ا!:كماا"

،كرباجيوسفتال!!فيليب؟العريىالإسصىالتار-فىوالمهودالمسيحيونهفارجفيليبا-50

\.31ص

.32ص،27ق،تركية-وثانق60%

.692ص،2ب،شسية701-وثانق

80N-911-161وثيق!،3ب،مقلسميةوثائق.

.39-ص-2نم522-لهفترت!س91.

.39ص،3-ثم523تحررسدفترلأ-01

oo-%ص35-مقدسيةوثانق111- of%بالجزية.تتطق

.183ص،\-،حس!ينشعبانالأشرفمرسوممقلسيةوثانق

.98؟ص"فقدمالسلطانمرسوم1ب،مقدسيةلأ-وثانق13

.017ص1255وثيق!،3بمقدسيةوئانق1-؟4

.017-171ص،125وثيف!3بمقسميةوثانق159-

.43ص،3-مقلصمية1-وثانقلأ6

.66ص،2بشسيةوثانق117-

.YAlص25-مقدسية118-وثانق

.243ص:المار!باشاعارف911-

.252ص:المارفباشاعارف012-

الأرمنحارتىبينواقعالقدسفىديرالسريان!رمن967-اص،\بمقدسيةوثائق121-

1سنةبنتاريحهايربمالوثائقمنمجمو!ةبهامكتبةويهواليهود -I%'-T AAYo.هـ

.59ص،المرجعنفس،السيدعلى122-

.246ص:العارفباشاعارف123-

المظص.وثانقهمديرفى95ص،\%مقلسيةا-وثانق24

.156ص،3بمق!سية-وثانق125

.256ص:العارفباشاعارفا-26



15،

.8901ء9-.ص،3%75،76مقسمية127-وثائق

.016-96!911-ص،3-مقسمية128-!ثانق

.لأ-91164ص"بمقسمية912-وثانق

لأ.56ص،116وثيقةمقسمية013-وثانق

.158ص1715وثيقةمقسميةوثائق131-

.166ص.012وثيعَةمقسميةوثائق132-

.tv??\?ص1215-132وناق3مقسمبثبوثانق+لأ-

.68،-916ص،لأ23وثيق!3%مق!سميةوثائقلأ-34

لأ.96ص،124وثيقة3بمق!سمية135-وثانق

.عص"المقدمة522طابورلفتر136-

.97ص،العارفباشاعارف137-

.948-294ص،2-الجليلالأنسهالدبنمجير138-

.07ص،487وثيقة522طابورلفتر913-

.rV-rrw.,17018،91رثانق3بمقسميةونانق0-14 1V . Y.

.921ص،العارفباشاعارف14-؟

.94ص5ء7قالممظميةالم!رسةعلىعيسىالمظفراوقافانظر142-

-Aoص،العارفباشاعارف%-43 Mr.

.VA-oAص8الدارفباشاعارف4-14

.6*5-غوثيقة522لفتر145-

.+\ص،1ء-9-.وثيقة3%مقسسيةوثانق'-46

Ev.#-%391ص9145وثيت3%مقسميةثانق.

.691ص،152ووثيق!3!مقسسيةوثانق148-

لأ.5ص،47-خوثيقة522لفتر914-

.94ص،78قوثيقة522لهفتر015-

.*صء05وئيق!،3%مق!صية151-وثانق

Volسنة،القدساوقافحولهـثيقة3بمقسميةوثانق152- .,.4 % vv،102ص.

.53ص،العارفباشاعارف153-

.14،ص4لأعوثيقة154522-لهفتر

4ص،حملا5عوثيقة523دفتر155-

8لهفنرلأ-56 t OYY،4ص.

.*ص5-22صرثيقة522دفدر157-
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.261ص،68سجل.مق!سمية158-وثانق

.ه54-هص،93الونيقة،3بمقدسيةوثانق915-

.925ص.1-اصوثيقة،522صفتر016

.هص.12عوثيقة522دفتر161-

.69-79ص،75،كاوثيف!3!مقلسية162-ونانق

بم!لشووثيق!235ص؟بمق!سميةوثانق

.807مإقرار،258ص15بمق!سيةوثانق164-

قبض.إقرار502ص،9-مق!سميةوثاق%-65

.1ءا؟لأoص،\%مقلسيةا-وثانق66

.27ص،91قونيقة522دفتر167-

r.8حاشية06وثيفض3بمق!سيةوثائق168-

.37ص،23وثيقض3!مقلسية916-ونانق

.391ص،914وثيق!3-مقدسيةوثانق017-

.218،921ص"العارفباشاعارف171-

.122ص،المرجعنفس:السيدعلىا-72

.47ء4ء4رقموثيق!3بمقلسيةوثائق*1-

.9حاشية.22ص35بمقدسيةوثائئ174-

ص،3-شسمية175-وثانق

.98ص،65ونيقة3بمقس!ية176-وثانق

.09-19ص،Vlv.3بمقسية177-وثانق

%-uC VAا-1،50701بمق!سيةنق.

.46،صق96وثيقة917522-دفتر

!112ص،85وثيقة3%مقسميةوثائقا-08

-:الثالثالفصلهوامض

01توثيقة522لفتر181- A.19ص.

.7Aص.4-قوثيقة522لفتر182-

NAY-67ص،-37صوثيقة522لفتر.

.72ص،-6صوثيقة522دفتر184-

.85،87ص"452-ن522لفتر185-

.64ص،26-.522لفتر186-

.65،66ص،03-31-34ص2208لفتر187-

155
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.58حا5!ا.حما،522لفتر1-هه

.61ص،6؟ص،522دفتر918-

.29ص،02-نوثيقة522لفترلأ-09

.58ص،-7ص،523لفتر!91-

.*1-124ص،19وثيقةمقسميةوثائق291-

.401ص،المارفباشاعارف391-

.42ص،55ق522دفترا-49

.42صا"!اهق522شتر591-

.36ص933ق522شتر691-

.الموضوعتفعيلاوردحيثالعرييةالأصولرستماسدكتبهماانظرا-79

،86ص،نامةسفر.خسروناصر891-

-111114.".0."ْ Cit:!كعا

.22ص،م3999،القاهرة.صالحالحميدعبدحققهءالأخبارمختارالمنصدرى:بببرس0-02

.911-121ص985وثيف!3بمقلسية02-وثانق1

.ا-131لأ9ص،98وثيف!3%مقلسيةوثانق202-

.911-131ص،98وثيقة3%مقلسية302-وثائق

لأ.34ص،99وثيقة3بمقدسيةوثائق4-02

.84ص.الأخصااتحاف:السيوطى502-

.013ص،59وثيقة3بمقدصمية602-ونانق

.32ص،92ونيمَة522شمَر702-

.63ص،21-صوثيقة522لفتز802-

.94ص،-؟8قوثيقة522لئتر902-

.42ص5-54قوثيقة522لفتر2-0%

سبدق.النبىوقف135صمقلسيةوثائق311-

or.-ص،68سجل3بمقلسية2-ونانقلأ2 .r r.

%Vv-92ص5-24قوثيقة522لفتر.

.91ص.-55عوثيقة522شتر214-

.33ص..3قوثيقة522لفتر315-

.2-217لأ5ص،2صمقمسيةوثائق2-لأ6

-?V194ص،المصدرنلس:الدينمبير.

.913ص،\-عوثيقة،3بمقدسميةوثانق
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.94ص،المصدرنفس:الدينمجير921-

.Alص:العارفباشاعارف022-

-221.Ijt84ص:العارفباشا.

2VV-مه.ص:المارفباشاعارف

،35ص:الدينمجير223-

قايتبامما.وقفحجةإ!براهيماللطيفعبد224-

.14ص.93%-44ع،-اهقوثيقة:522دفتر225-

.79ص:العارفباشاعارف226-

.09ص:العارفباشامارف227-

.43ص.المصدرنفس:الدينمبير228-

.49ص:الماوفباشاعارف922-

0YT-ص:المارفباشاعارف%A.

.42ص،المصدرنفس:الدينمجير23-لأ

.69ص:العارفباضاعارف232-

.42ص،المصدرنلس:الدينمجيو233-

4VT-234ص:العارفباشاعارف.

.235ص:المارفباشاعارف235-

.93ص:الدينمجير236-

.36ص،38قوثيقة225دفتر237-

.68سجل.3-مقلسمية238-وثانق

.13ص،-04خ:522لفتر923-

لأ.7-ص55ع.522دلهتر024-

.44ص،المصدرنفس:الدينمجير241-

.791ص،153وثيق!3-مقلصية242-وثائق

،391ص،148وثيقة3-مقلسيةوثائق243- ?? V.

.48ص:الدينمجير1015ص،يلاوثيق!3%مقسيةوئانق44-2

مى،02ق522دفترالدينصلاحالسلطانالأصلفىاوقفهاالتىالزاويةطىاوقافاأوقف245-

.45ص:الدينومجير28

الشيونية.الزاوية246-

.41ص،المصدرنفس:الدينمجير247-

V I A-43ص.المصدرنفس:الدينمجير.
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.34ص.المصدرنفس،الدينمجير

.122ص،09وثيقة3-مقسميةوثانق

.83ص،61وثيقة3-مقسميةوثانق

.84ص،62وثيقة3%شسيةوثانق

.158المربمنفس:السيدعلى

بها.والعاملينبالأرقافقائمةويحوى68رقمسجل3صمقدسيةوثانق

14ص،-53قوقيف!523لفتر

11ص،-31عوقيف!522لهفتر

01ص،-.3عوقيقة522لفتر

ونيقة3%مقلسيةوثانق

.47ص035وفيقةمقسميةوثانق

ص،""القدس:بمررىعوديد

.136ص،001وثيقة3-مقلسيةوثانق

.015ص،111وثيقة3%مقسمميةوثانق

.1ه101-1ص1125وثيقة3بمقسمياوثانق

f5,1لأ3وثيف!3%مقسيةوثانق r e.

،913ص،3%مق!سيةوثانق

.141ص،011وثيقة3بمقسميةوثانق

.236ص:المارفعارف

.232ص،الإخصاإنحافمق
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والمعريةالعربيةوالمراجعالمصادر

العرييبما:المراجع

.م6891،الشروقدار،القاهرة.مصرفىالسياسيةالأوقاف:عامرالبيومىإبراهيم-

.م،4391بيرت.باشاعلىمحمدعهدفىسو!يالتار-العربيةالأصول:رستمأسد-

.م2791،ليدن،بيروت.الممالكمسالك:(إبراهيمإسحاق)أبىالاصطخرى-

،صادردار،بيروت.بطوطةابنرحلة:(اللهعبدبنمحمداللهعبد)أبىبطوطةابن-

ضمنبحث.عشرالتاسعالقرنفىوالحديدةالمَديمةالقدس:أربيةبنشواعبهو-

ترجمة،كوهينأمنونتحريرالمدينةتار-فىدراسات"القدسكتابأبحاث

.م0991،القدس."مصالحةسليمان

مستهلفىواليهوديةالمسيحيةاللينيةالمفاهيمفىانعكستكماالقدس:برافري!شواع-

المدينة،تار-فىدراسات"القدس:كتابضمنبحث.الرسطىالقرون

.م0991،القدس،.مصالحةسليمانترجمة،كوهينأمنونتحرير

مصرملوكفىالزاهرةالنجوم:هـ(874تالمحاسنأبوالدين)جمالبردىتغرىابن-

.زيادةمصطفىهحمدصرأبعة،طرخانعلىإبراهيمتحقيق،والقاهرة

.-16،م7291،للكتابالعامةالهينة،القاهرة

والشاموالعراقالعربوسدمصوفىجبيرابنرحلة:هـ(995ت)محمدجبيرابن-

مصر،مكتبهَ،القاهرة.نسارحسينتحقيق8الصليبيةالحروبعصروصقلية

"القدسةكتابضمنهـبحث638-9901العربيةالفترةفىالقدس:9)شلومرجوايتاين-

."مصالحةسليمانترجمة،كوهينأمنونتحريرالمدينةتار-فىدراسات

.م5991،القدس

دراسات"القدس:كتابضمنبحث.الإسلامفىالقدسقدسية:يافهلاتسروس.حوا-

،القدس.،مصالحةسليمانترجمة"كوهينأمنونتحريرالمدينةتار-فى
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الإسكلندرية،جامعة،الإسكندرية.داودمدينةأماللهمدينهَالقدس:ظاظاحسن-

.م0791

الثقافة،القاهرة.والممالكالمسا&:هـ((003)تاللهعبيدالقاسم)أبىخرداذبةابن-

..ت.د،الدينية

،م3002/4003،للدراساتعين،القاهرة.العربىالعالمفىأليهط:عطامحمدزييدة-

2%.--

.مزيدةجديدةط.والشاممصرفىوالمماليكالأيوييون:عاشورالفتاحعبدسعيد-

.IMW،العربيةالنهضةدار"القاهرة

الخالقعبدبنعلىبنأحمدالدينشهاببنمحمداللهعبدإلىالدين)!ثسسالسيوطى-

رمضانأحمدتحقيق!الأقصىالمسجدبقضائلالاخصاإتحاف:المنهاجى(

.ب3،م8491،التراثمَحقيقمركز/للكتابالعامةالهيئة،القاهرة.أحمد

.م9991،المعارفدار،التاهرة30ط.القدستاريخ:المقدسالعارفباشاعارف-

،طدراساتالفكردار،القاهرة.المملوكىالعصرفىالقدس:علىالسيدعلى-

lA1%kf.

القرنأواخرفىالقدسفىالأوقافعلىوأبعادهاالسياسيةالتغيرات:بيرىعوديد-

تحرير؟المدينهَتار-فىدراسات"القدس:أبحاثضمنبحث.عشرالثاهن

.م0991،القدس."مصالحةسليمانترجمة"كوهفىأمنون

هالقاهرة.الإنشاصناعةفىالأعشصبح:(اللهعبدبنأحمدالعباس)أبىالقلتشندى-

.ب014م1391،الأميريةالمطبعة

.ص03م8391،اليرموكجامعة؟عمان..تاريخيةهقدسيةوثانق:العسيلىجميلكامل-

.م7191،بغداد.سرحانمحمدتحقيق؟القاضىأدب:الماوردى-

القدسبتاريخالجليلالانس:هـ((279)تالدينمجيرالقاضىاليمن)أبوالدينمجير-

هـ.1383،بمصرالوهبيةالمطبعة،القاهرة.والخليل

العصرنهايةإلىالإسمظ!رهثذالشامبلادفىالعربيةالتبانل:دسموقىعزبمحمد-

.م8991،للكتابالعامةالهيثة،القاهرة.الأهوى

العثمانى.العصرفىمصرفىالاقتصاديةوالحياةالأوقاف:الخالقعبدعفيفىمحمد-

.-44(المصريينتاريخ)سلسلة،م1991،للكتابالعامةالهينة،القاهز

http://al-maktabeh.com



وثالحقية.تاريخيةدراسة!هصرفىالاجتماعيةوالحياةالأوقاف:أمينمحمدمحمد-

.م0891،هرةلقاا

تحقيق،الملوكدوللمعرفةالسلوك:هـ((845)تعلىبنأحمدالدين)تقىالمقريزى-

4م7291،الكتبدار،القاهرة.عاشورالفتاحعبدسعيد؟مصطفىمحمد

ق.2pب

فىالإسلاميةوالثقافةوالفنونللتاريخالأبحاثوهركز/الإسلامىالمؤتمرمنظمة-

الشريف،والقدسغزةألويةفىفلسطينفىالمسلمينواْملاكأوقاف:استانبول

العثمانية.التحريرودفاتر،522الدفترحسب،عجلوننابلس،صفد

والاجتماعية.السدِاسيةالتغييرات!الحديثةالحقبةفىالقدس:معوزموشيه-

.م0991،القدس

،القاهرة.عزامالوهابعبدتصدير،الخشابيحيىترجمة!سفرنامة:خسروناصر-

.-122(الثاشكتاب)اطفم53991للكتابالعامةالمصريةالهيئة

.ب4،م7591،بيرت،الرؤوفعبدطهتحقيق،النبويةالسيرة:هشامابن-

سعد.االندفعبدطهمراجعة،الشامفتوح:واقد(بنعمربن)محمدالواقدى-

.02-.تد،إسكندهـهة

،القاهرة.الخطيبالدينمحبنشر،الخراجكتاب:(إبراهيمبن)يعقوبيوسفأبى-

الأجنييبما:المراجع

,AbbAEban: HeritageCivilization and The Jews. New York-

6991..Adler: Jewish Travellers. New York-

Israel Pocket: Library Jeurusalem. Israel .7391 The Book Complied From material-

Originally. Published in the Encyclopaedia

,Frank(Daniel): The Jews of Medieval Islam, Community, Society, and Indentity-

5591,,Leiden,.E .J Brill

,G.(Moshy): Documents of The Jewish Pious Foundation From Cairo Geniza, Leicen-

06791
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n (Norman): The Jews of Arab Lands; A History and Source book. The Jewish3حاil-

9791.,PublicationSociety of America

الئص:فىد!دىمصطلمات)هل!ق(

أواخروحتىنشاكهامنذالعثمانيةالدولةفىالمستعملةالفضيةالعملاتأحد:أقجة-

أخرى.إلىفترةمنووزنهاعيارهافىتحولمععهدها

عددتحديددونكلهنجزءعنيعبرأنهحيث،القيراطعنالسهميختلف:سهم-

وعشرينأربعةإلىيقسمكانوإن،القيراطفىكماالكلإليهايقسمالتىالأجزاء

سهئا.

تممكلقسئاو!شرينأربعةمنقسمبالأوقافالخاصهَالنصوصفىبهيقصد:قيرأط-

خصصإذ"الجهاتلتخصيصالوقفياتأملاكمنإليهاالإشارةواتمكاملةوحدة

منمصدركلدىايرادهـدخل،أخرىجهةإلىالأخيروالجزءجهةإلىالدخلهنجزء

وكان،قيراطَامنهاكليسمىقسفاوعشرينأربعةإلىيقسمكانالوقفهصادر

.قسمَا)؟(وعشرينأربعةإلىيقسمالقيراط

ثم،أقجهألف02،ام(هـ/6)01القرنمثتصففىالأقجةكيسكان:الكيس-

.م(هـ/17)11الترنفىأقجهألف04إلىارتفع

توزيععلىالإشرافيتولونالذينالموظفينرنيسباشالباردكان:قبانمحصول-

.بالقبانوزنهاوعلىالتجارعلىالبضانح

بالأرخا:خاصهمسللاى

.للسلطانمحصولهاويكون:بادشاهخاصأو،شا.خاص:السلطانأرض-1

.ميرميرانخاصأوالوالى:الولايةحاكمخاص-2

.اللواءأميرأو:السنجقحاكمأرض-3

يدعىوصغيرهمازعامتيدممىكبيرهماقسمانوهى:العسكريةالإقطاعاتأراضى-4

.تيمار

.522لفتر:حاشمِة-5

.522طابورللأترفىشية
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اللهرس

00000000000000000000000091الئاطميبمااللوتئهايهإلئالقسىالإسعئالئنحمنالوثد:الأولالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000rvالعربىوالتواجدللقدسالإسلاهىالفتح-

94.....،............................+..0000000000000000000000000000000000000000الابتماية!الحياةالوقدالثافى:.الفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000094الوقفوثائقواقعمنالمجتمع-

45..............................................ء..........000000000000000000000000000الإسلاميةاللينيةالطوائف-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000045الإسديةغيرالطوالحْف-

00000،0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000029العامةوالخدماتالأوقا!-

79..........................................!...00000،0000000000000000000000ل!قافوفقا.الطميهالحياة:.الثالثالقصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000،00000000000000000000000000000000000000000079الوقففىالوظامْصْ-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000089الحرمنأوقافوالتعليميةالدينيةالأوقاف-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000201الأتصىوالمسحدالصخرةعلىالأوتاف-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001Nالتعليميةالمؤ!سساتعلىأوقاف- N

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000291بالمدارسالمتبعةوالتنظيماتالإجرا،ت-
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....0000000000000000000000005والقبررالمساجدعلىأوقاف-

........!.............................والهانقاواتلزواياا-

...................................الأطفالتعليممَكاتب

....ء............عصرفىدينيةأماكنعلىمقدسيةأوقاف-

.!.............-..............القدسفىوالأرضالأوقاف:الخاتمة

.....000000000000000000000000000000000000000000000000005شىلحراا

.........0000000000000000000000000005000000000005لمراجعوالمصادرا

0000000000000000000000000000000000000،005...........مصطلحات

02الإيدأعرقم 0 0 7 / VIM

L..S.B.779-322-6213-الدولىالترتيم N

صحوةمطبعة

فبصلالأخضر-الكوم-رمضاناسماعيلشارع7

.678900101-3938716/وناكستبنرن

00259

00127

00349

00136

..913

009،1

00915

00629
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